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Executive Summary 

 
This Output includes the overall work that has been done regarding Intellectual Output 4 (IO4) 

about the development, enactment and validation of the ENGINITE Online Training Platform. 

The output consists of nine tasks, hereby briefly presented: 

• Task 1: The online training platform 
 

• Task 2: Recruitment of companies and engineers 
 

• Task 3: Guest speakers and mentors 
 

• Task 4: The pilot testing programme 
 

• Task 5: Evaluation of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) programme 
 

• Task 6: Short national reports 
 

• Task 7: Consolidated evaluation report 
 

• Task 8: Finalization of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) programme 
 

• Task 9: Translation of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) programme 
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1. Introduction 

The main goal of Intellectual Output 4 (IO4) was the development, enactment and validation of 
the ENGINITE Online Training Platform. The ENGINITE Online Training Platform was developed in 
parallel with the development of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) 
programme and the Guidebooks in the context of IO3, in order to make widely available the 
ENGINITE VET Programme through the web. The Online Training Platform was one of the most 
important Intellectual Outputs of ENGINITE as it was used at crucial points throughout the project 
serving multiple purposes.  
 
In particular, the Online Platform was used:  

• for the implementation of the pilot testing Vocational Education and Training (VET) 
programme as the different ENGINITE modules were delivered online and face to face,  

• for the dissemination and exploitation of the ENGINITE VET Programme and,  

• for making available the ENGINITE VET Programme to the general public and to interested 
stakeholders. 

 
For the completion and final delivery of the ENGINITE Online Training Platform and make it 
available to the public and to all interested stakeholders, the consortium of partners implemented 
the following steps: 
 

• Each partner organization that delivered the pilot testing of ENGINITE VET Programme in 
its country, namely the Cyprus University of Technology (P1: CUT) and the Technical 
University of Crete (P5: TUC) recruited young engineers in order to participate in the pilot 
testing and a number of companies to accommodate the structured internships. 
 

• A pilot testing of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) programme took 
place in 2 of the partner countries (CY, GR) aiming to pilot test the material developed 
(online and face to face) at IO3. Each partner country organized a pilot testing seminar in 
which, more than 15 young engineers participated in each country. In particular, the 
participating young engineers were invited to attend the 2 phases of the ENGINITE 
Vocational Education and Training (VET) programme: (a) the Vocational Intensive Training 
as well as (b) the Structured Internships.  

 

• After the completion of the pilot testing programme, feedback was collected from the 
participating young engineers, the trainers and the companies. This evaluation stage 
helped the consortium of partners to finalise the ENGINITE Vocational Education and 
Training (VET) programme and its online version.  
 

• Finally, after the finalization of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) 
programme, the VET programme was also translated in Greek. 
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Overall, the work conducted for the development, enactment and validation of the ENGINITE 
Online Training Platform is presented according to the nine tasks composing Output 4, as follows: 
 
Task 1: The online training platform 
Task 2: Recruitment of companies and engineers 
Task 3: Guest speakers and mentors 
Task 4: The pilot testing programme 
Task 5: Evaluation of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) programme 
Task 6: Short national reports 
Task 7: Consolidated evaluation report 
Task 8: Finalization of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) programme 
Task 9: Translation of the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) programme 
 
What follows in the next sections is the presentation of all the work and efforts taken place, for 
the completion of each task.  
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2. Task 1: The ENGINITE online training platform 
The Cyprus University of Technology (P1-CUT) started the development of the ENGINITE online 
training platform (embedded in the project’s webpage: https://platform.enginite.eu/) from the 
beginning of this intellectual output. The ENGINITE professionally designed online platform aimed 
at making all training courses widely available. In particular, the ENGINITE online training platform 
provided free access to the educational material developed by our project (e.g., educational 
content, training programme specifications, etc.). The platform was publicized and promoted in 
multiple ways by all partners involved throughout the lifetime of the project. 
 
The development and finalization of the ENGINITE training platform was based on a multi-step 
procedure comprising three sequential stages as follows: 
 

• Stage 1: Submission of the educational content (ENGINITE modules) by the project 
partners  

• Stage 2: Design and development of the ENGINITE online training platform 

• Stage 3: Evaluation of the ENGINITE online training platform 
 
More information about each stage will be provided in the following sub-sections.  
 

Stage 1: Submission of the educational content (ENGINITE modules) 
As part of the first stage, each partner was requested to prepare and submit the assigned 
module(s) following a set of guidelines, aiming to ensure that all the ENGINITE courses would be 
based on the same structure and philosophy.  
 
In particular as part of this stage, all partners were requested to organize and submit their 
ENGINITE modules description and training materials by completing six required parts in a Module 
Submission JotForm (https://form.jotform.me/81043336063448) prepared by the Cyprus 
University of Technology (P1-CUT), as follows: 
 

• Part A: General information 

• Part B: Module overview & Key learning outcomes 

• Part C: Problem-based learning scenario 

• Part D: Pre-module preparation 

• Part E: Module (Training) 

• Part F: Post-Module (Post-Training)  

In the following sections, these parts are presented in combination with some basic instructions 
provided to the project partners for the submission via the structured JotForm.  
 

https://platform.enginite.eu/
https://form.jotform.me/81043336063448
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Part A: General information 
Part A is comprised of nine required fields (Figure 1). These fields are related to the general 
information of the ENGINITE modules, as follows.  
 
Title: Indicate the name(s) of the persons who contributed to the development of the module 
Author(s): Indicate the name(s) of the persons who contributed to the development of the 
module  
Target group: Indicate the target group(s) 
Duration: Indicate the estimated duration of the module  
Language of materials: Indicate the language of the training materials 
Type & number of sessions: Indicate the type and number of the sessions 
Number of participating engineers: Indicate the number of participating engineers 
Groups’ setting: Describe the groups’ setting 
Keywords: Enter 4-5 keywords describing the module  
 
 

 
Figure 1. Screenshot of “Part A: General Information” from the Module Submission JotForm 



 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

10 

Part B: Module overview & Key learning outcomes 
Part B aims to provide the overview and the key learning outcomes of the module (Figure 2).  
 

 
Figure 2. Screenshot of “Part B: Module overview & Key learning outcomes” from the Module 
Submission JotForm 
 
This overview should be short/concise and should be based on the modules’ descriptions and key 
learning outcomes that were previously prepared by CUBEIE (P3) as part of the IO3: Development 
of Educational Content and Relevant Guidebooks, e.g. 
Overview: In this module the participating engineers will be introduced to the driving forces of our 
era: innovation coupled with creative business development. Participants shall be requested to 
foster their interpersonal skills with a creative utilization of their background. Communication, 
presentation and negotiation skills development is a core element and success facilitator within 
this module. A challenging and fascinating environment will be established by using motivating 
problems, team exercises, and guest speakers to turn the module into a lifetime experience. The 
learning outcomes will boost engineers in their future career. Engineers may employ the gained 
knowledge within a startup or a multinational company; in a cutting-edge project or in some 
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traditional sector challenged by present market conditions; during routine or crisis situations. 
Whatever the scenario, the engineers will be well equipped and ready to handle the situation with 
creativity and professionalism. 
 
Key learning outcomes: Upon completion of the module, participants should be able to: 

• Demonstrate the fundamental principles and methods of innovation, entrepreneurship and 
intrapreneurship. 

• Develop and apply business models. 

• Utilize tools to explore and create innovative business ideas.   

• Develop and introduce of innovation and entrepreneurship/intrapreneurship culture in an 
organization. 

• Communicate, finance, or market a new idea, product, or initiative. 
 
Part C: Problem-based learning scenario 
Part C aims to present the problem-based learning scenario (Figure 3). The scenario should be 
concise and relate to the content and the goals of the module (max. 250 words).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Screenshot of “Part C: Learning Scenario” from the Module Submission JotForm 
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The PBL learning scenario should be accompanied by 1-2 illustrative images.   
 
What follows are some examples of problem-based learning scenarios from different contexts. 
Each scenario is expected to have the following length and format. E.g. 
 
Example 1-Equipping Tiny Devices Ltd.   
You have just been hired by the software development start-up firm, Tiny Devices Ltd, as an IT 
Support Specialist. You met the Chief Technology Officer, Mr. Chong, this morning as he welcomed 
you to the company and briefed you on your duties and job scope. 
Tiny Devices Ltd is a brand-new setup located in Chai-Chee Techpark. The office space is about 
2,000 sq. ft and other than the rooms being partitioned and furnished, it is still quite bare. You are 
brought to meet your immediate supervisor, Mr. Ong, who is the IT Support Manager, and the IT 
Support Team. The IT Support Team has 5 members, including yourself. 
 
Mr. Ong gathered the team and said, "We have to get down to work fast. Amongst the many 
urgent tasks, we need to equip the office for staff IT needs. And we have only 3 weeks from today. 
We are a start-up and bottom-line is very important. I need a proposal with budget from the team 
in 1 week's time for me to vet. Once it is ok, you will have to present it to top management. Expect 
tough questions." 
 
Example 2-Helping Uncle Sean 
You received a call from your uncle, Sean Cheng, one afternoon and he asked if you know anything 
about computers. You know that Uncle Sean runs a car rental company called "Universal Car 
Rentals" in town. He went on to tell you his situation. 
"You see, it is getting tougher to keep track of my cars and my customers. My business is growing 
and there is more and more paper-work to be done. You know lah, I hate paper-work! Ah Leng [his 
assistant] is not helping much, she just messes things up. I think she now has a boyfriend and so is 
very easily distracted! I also don't know what Ah Heng is doing at my airport branch. The booking 
chits and rental slips are always misplaced or lost. Anyway, I have been getting complaints from 
several clients recently and I really need to get things ironed out quickly. So, can you help me or 
not?" 
 
Part D: Pre-module preparation  
Part D aims to provide some additional material that will set the background for the module, will 
deepen into the problem-based scenario and introduce the engineers to their PBL investigation 
(Figure 4). As part of this section, each module will be accompanied by two different word files: (a) 
Background information, (b) Case study.  
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Figure 4. Screenshot of “Part D: Pre-module preparation” from the Module Submission JotForm 
 

In particular, in preparation of the training module young engineers will be asked to read: 
 

• Background information (A word file using the ENGINITE template about 3-4 pages 
providing background knowledge in relation to the content of the module: Text with 
diagrams and images, Times New Roman 12, Single Space) 

• Case study (A word file using the ENGINITE template about 5-6 pages providing the main 
case study pertinent to the problem-based scenario: Text with diagrams and images, Times 
New Roman 12, Single Space). As an example of what is expected you can visit the ARTISAN 
training modules (https://www.artisan-platform.eu/), scroll down the page in order to 
identify the “Transgenerational Family Entrepreneurship” module and select Read more. In 
the new page, please find and read the case study of OLEASTRO OLIVE PARK 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/f4f22d_b5d71b08a3224734811701c4f327f499.pdf) as a 
good example. If there is possibility the case study can be also accompanied by a short 
video (about 3-4 min.), produced and funded by the partner who is responsible for the 
module.  

 
Part E: Module (Training) 
Part E aims to provide the indicative structure of module (training) along with some additional 
material (Figure 5). As part of this section, each module will be accompanied by three different 
word files: (a) Introductory-presentation, (b) Discussion questions, (d) Useful Resources. In 
particular, what we asked from you is: 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xaoUc-yQVsj7q1M6we8fDng1EuL_HLCr
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xaoUc-yQVsj7q1M6we8fDng1EuL_HLCr
https://www.artisan-platform.eu/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f4f22d_b5d71b08a3224734811701c4f327f499.pdf


 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

14 

• An introductory presentation (build on the ENGINITE PPT template) about 50-60 slides of 
"lecture" which can be read by the students/ or be used by the instructor as a mini lecture 
in case it is needed during the PBL module. As an example of what is expected, you can 
visit the ARTISAN training modules (https://www.artisan-platform.eu/), scroll down the 
page in order to identify the “Transgenerational Family Entrepreneurship” module and 
select Read more. In the new page, please find presentation for OLEASTRO OLIVE PARK 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/f4f22d_ec224020323943d3b93de44b11ea9cc9.pdf). This 
presentation can serve as an example of what is expected from you.  
 

• A word file with 5-10 Discussion questions (build on the ENGINITE word template) 
structured around the PBL scenario and the case study that you will provide to the young 
engineers for engaging them with their PBL investigation. e.g.  
 
For the Example 1-Equipping Tiny Devices Ltd. previously presented “Discussion questions” 
could include: 

o Define the specific problem that your team has at hand. 
o In what way(s) can the problem be solved? Elaborate each one. 
o What further information would your team need in order to accomplish the job 

well? Where can this information be found? 
o What do you think is expected in the budget proposal? 
o How would your team prepare to present to the company's Top Management? 
o What will be your team's action plan? 

 

For the Example 2-Helping Uncle Sean previously presented “Discussion questions” could 
include: 
 

o What exactly is Uncle Sean's problem? 
o In what way(s) can the problem be solved? Which is most appropriate? 
o Is it possible to solve such a problem permanently? 
o What further information do you need in order to help him? 
o How would you explain your solution/proposal, if any, to Uncle Sean? 

 

• A word file (build on the ENGINITE word template) with at least 10-15 Resources around 
the PBL scenario and the case study that you will provide to the young engineers for 
supporting their PBL investigation. These resources can be journal articles, reports, 
webpages, YouTube videos etc.   
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LCWhqPxFa4jGxcSdglo_ww410Jm1HiRV
https://www.artisan-platform.eu/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f4f22d_ec224020323943d3b93de44b11ea9cc9.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xaoUc-yQVsj7q1M6we8fDng1EuL_HLCr
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xaoUc-yQVsj7q1M6we8fDng1EuL_HLCr
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Figure 5. Screenshot of “Part E: Module (Training)” from the Module Submission JotForm 

Part F: Post-Module (Post-training) 

Part F is composed of two main activities taking place by the end of the module: (a) A set of 
reflective questions related to the problem-based investigation and (b) The module assessment 
(Figure 6).  
In particular, what we asked from you is: 

• A set of 2-3 reflective questions (build on the ENGINITE PPT template). As an example of 
what is expected you can visit the ARTISAN training modules (https://www.artisan-
platform.eu/), scroll down the page in order to identify the “Transgenerational Family 
Entrepreneurship” module and select Read more. In the new page, find the self-reflection 
document. This document can serve as an example of what is expected from you.  

 

• An assessment document (build on the ENGINITE word template). Please note that the 
participants will be evaluated by the end of each module in order to ensure that have met 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LCWhqPxFa4jGxcSdglo_ww410Jm1HiRV
https://www.artisan-platform.eu/
https://www.artisan-platform.eu/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f4f22d_6519da7723144c50b85e1e98e84e2d2d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f4f22d_6519da7723144c50b85e1e98e84e2d2d.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xaoUc-yQVsj7q1M6we8fDng1EuL_HLCr
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the expected learning outcomes e.g. participants to submit a short technical report 
(regarding their problem solution) after the end of each module. 
 

 
Figure 6. Screenshot of “Part F: Post-module (Post-Training)” from the Module Submission JotForm 
 

Stage 2: Design and development of the ENGINITE online training platform 
As part of this stage the ENGINITE online training platform (https://platform.enginite.eu/) was 
created (Figure 7).   
 

 
Figure 7. Screenshot of the ENGINITE online training platform  
 
 
 

https://platform.enginite.eu/
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The platform was linked to the project’s website, and comprised five main sections as follows: 
 

• Home (Landing page of the Online training platform) 

• Project platform (Providing an introduction to the ENGINITE online platform, its target 
groups and its learning modules) 

• Training modules (Providing access to the ENGINITE training modules) 

• Contributors (Presenting all the partners who contributed to the development of the 
platform) 

• Contact (Providing contact details for requesting more information, as needed) 
 
 
As part of the online training platform, all the ENGINITE modules took the form of interactive e-
learning content (Figure 8) using the Articulate software (https://articulate.com/).  
 
 

 
Figure 8. Screenshot of the ENGINITE online training courses 
 
In particular, the Articulate software allowed us to transform each one of the ENGINITE modules 
into highly interactive online and mobile courses, with templates, storyboarding, animation, 
multimedia support, character templates, and advanced editing features.  
 
As a result, each of the ENGINITE course featured an elegant, intuitive user interface, displaying 
interactively e-learning content created and structured, as part of the previous stage (Stage 1: 
Submission of the educational content).  
 
 

https://articulate.com/
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For instance, an ENGINITE training e-course typically included: 

• The “Course syllabus” e.g. Course description, key learning outcomes, course 
material/software etc. (Figure 9) 

 

 
 
Figure 9. Screenshot from the Engineering Logistics and Supply Chain Analysis course 
 

• “General information” e.g. Type & number of sessions (Figure 10) 

 
Figure 10. Screenshot from the Project Management in Action course 
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• “Module overview & Key learning outcomes” (Figure 11) 
 

 
 

Figure 11. Screenshot from the Engineering economics course 
 

• “Learning scenario” introducing the problem-based case (Figure 12) 
 

 
 
Figure 12. Screenshot from the Engineering systems thinking course 
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• “Pre-module preparation” providing background information and resources (Figure 13) 
 

 
Figure 13. Screenshot from the Project Management in Action course 
 

• “Module overall presentation” providing insightful presentations/slides on the topic 
(Figure 14) 

 

 
 
Figure 14. Screenshot from the Applied process and production optimization course  
 



 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

21 

• “Post-module (Post-training)” including reflective questions and assessment surveys 
(Figure 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15. Screenshot from the Innovation, Entrepreneurial & Intrapreneurial skills course 
 
Finally, the ENGINITE online training platform was developed so, at the minimum, to keep basic 
analytic data on platform use, which would be used for calculating the impact effect and visibility 
of the platform. This data was also employed in the third stage, presented below, focusing on the 
evaluation of the ENGINITE online training platform.  
 

Stage 3: Evaluation of the ENGINITE online training platform 
The evaluation of the ENGINITE online training platform was based on two different strands.  
 
Firstly, we were interested in investigating the use of the platform according to web statistics, 
dynamics of user and usage numbers. As already mentioned, this was made possible as the 
ENGINITE training platform was designed to keep basic analytic data on platform use, such as the 
numbers of users accessing and using the platform.  
 
Secondly, the ENGINITE online training platform was evaluated and validated by the participating 
partners and trainers. In particular, the ENGINITE trainers and the consortium partners were asked 
to complete a short survey (see appendix) to evaluate the platform taking into account a set of 
quality dimensions (e.g. general usefulness, richness of material, usability, interactivity, 
innovativeness etc.) 
 
What follows below is the presentation of the main findings derived from the evaluation of the 
ENGINITE training platform per strand.  
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Part A: Platform usage rates 
The ENGINITE online training platform analytics indicated that the ENGINITE training platform 
received 1245 visits from the beginning until of the end of the ENGINITE Vocational Education & 
Training (VET) programme (October 2018-June 2019). In particular, the platform was visited by 
more than 414 unique users.  
 

 
As presented in Figure 16, focusing 
on the distribution of the users per 
country 49% of the users came from 
United Kingdom, 26% from Cyprus, 
6% from Czechia, 5% from Greece 
and 4% from Russia, Germany and 
France respectively. Last, 1% of the 
users came from China and another 
1% from other countries (e.g. Italy, 
Pakistan, United States).  
 
 

Figure 16. Distribution of users per country 

 
 
 

As presented in Figure 17, the platform 
received almost an equal number of visits 
during the two phases of the ENGINITE 
VET programme. In particular, the 
platform received 598 visits (48%) during 
the first phase of the VET programme, 
namely the Training phase (October-
December 2018), and 649 visits (52%) 
during the second phase of the VET 
programme, namely the Internship phase 
(January-June 2019). This indicated that 
the platform was equally useful in both 
phases of the ENGINITE VET programme.  

 
Figure 17. Percentage of visits during the two phases of the ENGINITE VET programme 
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However, an interesting finding was that, as 
presented in Figure 18, the ENGINITE 
courses which were included in the category 
of Employability & managerial (soft) skills 
received much more visits (976 visits, 798%) 
in comparison to the ENGINITE courses 
which were included in the category of 
Technical knowledge enhancement (269 
visits, 22%).  
 
 

Figure 18. Percentage of visits per type of ENGINITE training courses 

 
Table 1 presents the number of visits and unique users per ENGINITE course.   
 
Table 1: Number of unique users per ENGINITE course 
 

 N of users N of visits 

Employability & managerial (soft) skills   

Project Management in action 80 291 

Efficient quality and health and safety management systems 107 250 

Engineering systems thinking: Re-engineering by Simplifying 57 235 

Innovation, Entrepreneurial and Intrapreneurial skills 55 200 

Technical knowledge enhancement   

Concept to market product development 49 72 

Supply chain in a rapidly changing environment 20 70 

Applied process and production optimization 31 68 

Engineering Economics 15 59 

 
This difference between the number of visits and unique users visiting the ENGINITE courses could 
be attributed on two plausible explanations. Firstly, as the Employability & managerial (soft) skills 
were the first ones to be delivered during the ENGINITE Vocational Education and Training (VET) 
programme, it might be the case that the young engineers needed more time to familiarize 
themselves with the ENGINITE platform. As such they did also visit more often the platform. 
Secondly and more importantly, while some courses related to the technical knowledge might be 
already included in the undergraduate studies of the participating engineers, none of the 
Employability & managerial (soft) skills courses were included in their previous studies in such 
form. As such, this could explain the increased interest (in terms of users and visits) in the 
Employability & managerial (soft) skills courses, hosted on the ENGINITE training platform.  
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Part B: Evaluation by the participating partners and trainers 
The evaluation of the ENGINITE training platform by the participating partners and trainers 
focused on two different aspects: (a) the evaluation of the educational content hosted on the 
ENGINITE training platform and (b) the evaluation of the training platform itself.   
 
The ENGINITE educational content was ranked very highly.  
 
In particular, as it appears in Table 2, the ENGINITE trainers and partners highlighted that the 
educational content was informative (x̄=4.50, SD=0.67), rich (x̄=4.42, SD=0.51), well-organized 
(x̄=4.33, SD=0.65), contributed to development of managerial (soft) skills (x̄=4.33, SD=0.65) and 
technical knowledge (x̄=4.08, SD=0.79).  
 
 
Table 2: Evaluation of the educational content  
 

 Mean SD Min.  Max. 

The educational content is informative 4.50 0.67 3.00 5.00 

The educational content is rich 4.42 0.51 4.00 5.00 
The educational content contributes to development of 
managerial (soft) skills 

4.33 0.65 3.00 5.00 

The educational content is well-organized 4.33 0.89 3.00 5.00 
The educational content contributes to the development of 
technical knowledge 

4.08 0.79 3.00 5.00 

 
Likewise, the ENGINITE training platform itself was also ranked very highly.  
 
In particular, as it appears in Table 3, the ENGINITE trainers and partners highlighted that the 
ENGINITE training platform was useful (x̄=4.42, SD=0.51), met their expectations (x̄=4.17, 
SD=0.58), was novel (x̄=4.08, SD=0.67), interactive (x̄=3.92, SD=0.79) and user-friendly (x̄=3.83, 
SD=0.83).  
 
Table 3: Evaluation of the ENGINITE online training platform  
 

 Mean SD Min.  Max. 

The ENGINITE online training platform is useful 4.42 0.51 4.00 5.00 

The ENGINITE online training platform meets my expectations 4.17 0.58 3.00 5.00 
The ENGINITE online training platform is novel 4.08 0.67 3.00 5.00 
The ENGINITE online training platform is interactive 3.92 0.79 2.00 5.00 
The ENGINITE online training platform is user-friendly 3.83 0.83 3.00 5.00 

 
Overall, the ENGINITE training platform and its educational contents received high evaluation by 
the participating partners and trainers.   
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APPENDIX 

 
1. Questionnaire for the evaluation of the ENGINITE training platform 
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Questionnaire 
 

Dear ENGINITE friends and colleagues, 

The purpose of this questionnaire is to collect your views and perceptions about the ENGINITE online training 
platform (https://platform.enginite.eu/).  

 

 

The ENGINITE online training platform was developed by the outset of the ENGINITE European project to 
support the training of the participating graduated engineers and to contribute in the development of their 
technical knowledge and managerial skills.  

As part of this questionnaire we would kindly ask for your feedback about the ENGINITE training platform 
about a set of quality dimensions (general usefulness, richness of material, usability, interactivity, 
innovativeness, educational value) 

The completion of the questionnaire is anonymous, and your answers will be used for the purpose of 
evaluating the ENGINITE online training platform. 

Thank you for your collaboration!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://platform.enginite.eu/
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PART Α: Please evaluate the statements below  

In each statement circle: 

• “1” if you Strongly disagree 

• “2” if you Disagree 

• “3” if you are Neutral 

• “4” if you Agree 

• “5” if you Strongly agree 

Please, ensure that you have evaluate all 10 statements. If you change your mind about a response, simply 
delete your choice and circle another number.  
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1. The educational content on the ENGINITE online 
training platform is rich 

 
1 

 
  2 

 
3 

4 5 

2. The educational content on the ENGINITE online 
training platform is informative 

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

5 

3. The educational content on the ENGINITE online 
training platform is well-organized 

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. The educational content on the ENGINITE online 
training platform contributes to the development of 
technical knowledge 

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. The educational content on the ENGINITE online 
training platform contributes to development of 
managerial (soft) skills 

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. The ENGINITE online training platform is 
interactive 

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. The ENGINITE online training platform is user-
friendly 

 
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. The ENGINITE online training platform is novel  
1 

 
    2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. The ENGINITE online training platform is useful  
1 

 
  2 

 
3 

 
4 

 
5 

10. The ENGINITE online training platform meets my 
expectations 
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5 
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PART B: Please provide any additional comments in relation to the ENGINITE online training platform (e.g. 
suggestions, recommendations etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

PART C: Please select with √ what matches to your case.  

1. Age 
 

  25-30        

  31-35        

  36-40 

  41-45 

  46-50 

  51-55 

  56-60 

  Other …………………………………………. 

 

 
2. Gender 

  Male       

  Female       

   

3. How often do you use/do you intend to use the ENGINITE online training platform? 

 

  Never        

  Rarely        

  Occasionally 

  Frequently 

  Always 

  Other……………………………………………… 
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3. Task 2: Recruitment of companies and engineers 
One of the basic milestones of IO4 was the recruitment of companies and engineers, who were 
interested in taking part in the pilot testing of the ENGINITE Vocational Education and Training 
(VET) programme. In particular, Cyprus and Greece which implemented the pilot testing of the 
ENGINITE VET programme, had to select a cohort of interested graduate engineers (at least 15 per 
country) as well as to secure at least 15 companies which would offer the internships to the 
participating graduate engineers, during the second half of the training programme.  
 
Towards this direction, three months before the enactment of the training period (July 2018), CUT 
(P1) in collaboration with TUC (P5) prepared an open call inviting young graduate engineers and 
companies to express their interest in taking part in the ENGINITE Vocational Education and 
Training (VET) programme (https://www.enginite.eu/prosklisi/). The call included a set of 
important information such as (1) the structure of the VET programme, (2) the schedule and the 
main dates of VET programme, (3) the criteria of selection of the participating engineers and 
companies, (4) the benefits and the obligations of the participants, as well as (5) contact details via 
which all interested applicants could reach the organizers for retrieving more information, as 
needed (See appendix for the invitation call for the companies and young engineers). 
 
In addition, the invitation call was accompanied with an online participation form for the 
interested young engineers (https://goo.gl/forms/A64ZNWQRwEvEh5Fs1) and for the companies 
(https://goo.gl/forms/hnKpNT2Vvdn1Q4I03). As part of these online forms the interested 
engineers and companies were asked to provide background information contributing to their 
profile as well as to state the main reasons for their participation and their expectations from the 
training programme (See appendix for the online participation forms for the companies and the 
young engineers).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18. Screenshot from the ENGINITE website showcasing the ENGINITE invitation  

https://www.enginite.eu/prosklisi/
https://goo.gl/forms/A64ZNWQRwEvEh5Fs1
https://goo.gl/forms/hnKpNT2Vvdn1Q4I03
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Both the invitation calls and the online participation forms were widely disseminated via the 
ENGINITE email database developed from the outset of the projects (including dozens of related 
stakeholders such as industrial, training and educational associations, institutes and 
organizations), online portals related to the topic, the ENGINITE official website as well as official 
websites of the partners (Figure 18). 
 
In addition, GrantXpert (P6) as the dissemination partner prepared a digital flyer in order to 
promote the ENGINITE recruitment (Figure 19). The flyer was widely disseminated via the social 
media in dozens of Facebook groups and pages which were followed by hundreds of young 
engineers as well as company and industry stakeholders.  
 

  
 
Figure 19. Digital flyer for the dissemination of the ENGINITE recruitment  
 
This campaign contributed to the successful recruitment of graduated engineers and companies to 
the ENGINITE training programme. What follows below is an overview of the recruited young 
engineers and companies. 
 

The recruited engineers 
A total of 39 graduated engineers were recruited to participate in the ENGINITE pilot training 
programme, from which 23 (59%) selected to attend the pilot training at the Technical University 
of Crete, Greece, and 16 (41%) selected to attend the pilot training at the Cyprus University of 
Technology in Limassol, Cyprus (Figure 20a). Twenty-five of the participants (64.1%) were female 
and fourteen (35.9%) were male (Figure 20b). 
 
This data confirms that ENGINITE strongly promoted gender equality, as promoted by the 
European Commission for EU funded projects. 
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(a)   (b) 

 
Figure 20.  Country (a) and gender (b) distribution of recruited engineers 
   
 
Focusing on the specialization of the recruited graduate engineers the dominating disciplines were 
mineral resources engineers (20.5%), followed by mechanical engineers (18%), environmental 
engineers (15.4%), production and management engineers (5.1%), oil and hydrocarbon engineers 
(5.1%) and chemical engineers (5.1%) (Figure 21).  
 

 
 
Figure 21. Specialization distribution of the recruited engineers 
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Focusing on their prior studies (educational background), 7 of the engineers were holding a 
diploma (18%), 16 a bachelor’s degree (41%) and 16 a master’s degree (41%) (Figure 22a). 
Focusing on their working status twenty-two of the engineers were unemployed (56.4%), 7 had a 
part-time job (18%), 5 had a full-time job (12.8%) while another 5 engineers (12.8%) were in varied 
status such as in contract-based jobs etc. (Figure 22b). 
 

(a) (b) 
 
Figure 22. Prior studies (a) and work status (b) of the recruited engineers 
 
The main reasons behind the participation of the graduate engineers were their expectations and 
will to expand their knowledge, develop new skills, obtain practical experience in their field, 
receive guidance from academics and industry experts as well as to increase their employability 
chances.  
 

The recruited companies and organizations 
A total of 22 companies/organizations were recruited to take part in the ENGINITE training phase. 
In particular, we recruited 9 companies/organizations in Cyprus (Table 4) and another 13 
companies/organizations in Greece (Table 5), for taking part in the ENGINITE structured 
internships. 
 
Table 4: The recruited companies and organizations in Cyprus 
 
No Company/Organization Company/Organization website Location 

1 VICTORY G & L Calbers https://www.victorycartridges.com/ Nicosia, Cyprus 

2 Nortest Cyprus http://www.nortest.com.cy/en/home Limassol, Cyprus 

3 Vassiliko Cement Works Public https://www.vassiliko.com/ Limassol, Cyprus 

https://www.victorycartridges.com/
http://www.nortest.com.cy/en/home
https://www.vassiliko.com/
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Company LTD 

4 Advance Holdings LTD https://advanceholdings.com.cy/ Limassol, Cyprus 

5 KEAN LTD http://www.kean.com.cy/en/ Limassol, Cyprus 

6 Innovating Environmental Solutions 
Center Ltd 

https://www.iesc-ltd.com/ Limassol, Cyprus 

7 Technolab http://technolabltd.com/en/ Limassol, Cyprus 

8 A. J. Pericleous LLC   http://pericleous.com.cy/ Limassol, Cyprus 

9 Environmental Engineering Lab https://www.facebook.com/Environmental-
Engineering-Lab-Cyprus-University-of-Technology-
169868080059059/ 

Limassol, Cyprus 

 
Table 5: The recruited companies and organizations in Greece 
 
No Company Company/Organization website Location 

1 Jotis https://www.jotis.gr/en/ Athens, Greece 

2 SMSbox https://www.smsbox.gr/ Chania, Crete 

3 LAFARGE BETON S.A. https://www.lafarge.gr/ Heraklion, Crete 

4 Technical office 
“Kotsiopoulos Ioannis” 

N/A Chania, Crete 

5 Hellenic homes http://www.hellenichomes.com/default.aspx?lang=el Chania, Crete 

6 Organization for the 
development of Crete 

https://oakae.gr/ Heraklion, Crete 

7 Municipal Water Supply 
and Sewerage Company 
(DEYA) 

http://www.deyax.org.gr/ Chania, Crete 

8 ETANAP http://www.etanap.gr/ Chania, Crete 

9 Municipal Water Supply 
and Sewerage Company for 
the North Axis (ΔΕΥΑΒΑ) 

https://www.platanias.gr/nomika-prosopa-
epichirisis/devava-dimotiki-epichirisi-ydrefsis-
apochetefsis-voriou-axona/ 

Chania, Crete 

10 Lab. Management of Mining 
/ Technical University of 
Crete,  

https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=4250&L=0 (1 
placement) 

Chania, Crete 

11 Technical University of 
Crete, Lab. Quality Control 
– Health and Safety in the 
Mineral Industry 

https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=4229  

 
12 

University of Piraeus, 
Department of industry 
management & Technology  

http://www.unipi.gr/unipi/el/tex-home.html Athens, Greece 

13 Kissamos Health Center https://www.hc-crete.gr/ky-kissamos Chania, Crete 

 
  

https://advanceholdings.com.cy/
http://www.kean.com.cy/en/
https://www.iesc-ltd.com/
http://technolabltd.com/en/
http://pericleous.com.cy/
https://www.facebook.com/Environmental-Engineering-Lab-Cyprus-University-of-Technology-169868080059059/
https://www.facebook.com/Environmental-Engineering-Lab-Cyprus-University-of-Technology-169868080059059/
https://www.facebook.com/Environmental-Engineering-Lab-Cyprus-University-of-Technology-169868080059059/
https://www.jotis.gr/en/
https://www.smsbox.gr/
https://www.lafarge.gr/
http://www.hellenichomes.com/default.aspx?lang=el
https://oakae.gr/
http://www.deyax.org.gr/
http://www.etanap.gr/
https://www.platanias.gr/nomika-prosopa-epichirisis/devava-dimotiki-epichirisi-ydrefsis-apochetefsis-voriou-axona/
https://www.platanias.gr/nomika-prosopa-epichirisis/devava-dimotiki-epichirisi-ydrefsis-apochetefsis-voriou-axona/
https://www.platanias.gr/nomika-prosopa-epichirisis/devava-dimotiki-epichirisi-ydrefsis-apochetefsis-voriou-axona/
https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=4250&L=0
https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=4229
http://www.unipi.gr/unipi/el/tex-home.html
https://www.hc-crete.gr/ky-kissamos
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Appendix 
 

1. Invitation call for the young engineers [in Greek] 
 

2. Invitation call for the companies [in Greek] 
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1. Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE 

 
Aφορά απόφοιτους μηχανικούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα 
 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους 
αποφοίτους και νέους μηχανικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE 
(https://www.enginite.eu/).  
 
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2018 έως τον 
Μάιο 2019 και θα περιλαμβάνει 2 διακριτές φάσεις: 
(α) τρίμηνη εκπαίδευση μέσω συμμετοχής σε 8 εβδομαδιαία μαθήματα (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018) 
(β) τρίμηνη πρακτική άσκηση σε εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς (Ιανουάριος-Απρίλιος 2019) 
 
Το εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στηρίζεται στην προβληματικο-κεντρική 
μάθηση (Problem-based Learning). Συνδυάζει εφαρμοσμένα ακαδημαϊκά θέματα με πρακτικές πτυχές, 
προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής καθώς 
επίσης και των δεξιοτήτων των νέων μηχανικών (μεταξύ άλλων: καινοτομία και δημιουργικότητα, ομαδικότητα, 
επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση ασφάλειας και υγείας, διαχείριση έργων). Απώτερος σκοπός του 
προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να διευκολυνθούν στην 
εξεύρεση εργασίας σε τεχνολογίες και τομείς αιχμής των ειδικοτήτων τους. 
 
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί με δίπλωμα/πτυχίο: 

● Χημικού μηχανικού 
● Μηχανικού παραγωγής και διοίκησης 
● Μηχανικού ορυκτών πόρων 
● Μηχανικού περιβάλλοντος 
● Μηχανολόγου μηχανικού 
● Μηχανικού πετρελαίου ή/και υδρογονανθράκων 
● Ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού 
● Μηχανικού τροφίμων 
● Μηχανικού υλικών 
● Βιομηχανικού μηχανικού 
● Μηχανικού μεταλλουργού ή μηχανικού μεταλλειολόγου 
● Μηχανικού ασφαλείας 
● Βιοχημικού μηχανικού 
● Άλλων συναφών ειδικοτήτων  (π.χ., χημικοί, επιστήμονες περιβάλλοντος και τεχνολόγοι τροφίμων). 

 
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε: 
(α) Μηχανικούς που αναζητούν εργασία ή/και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

https://www.enginite.eu/
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(β) Μηχανικούς που απασχολούνται μερικώς ή/και εργάζονται σε διαφορετικό τομέα και επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι εικοσιπέντε (25)  
 
 
Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων 
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
(α) συνάφεια διπλώματος/πτυχίου με τις γνωστικές περιοχές στις οποίες εστιάζει το πρόγραμμα. 
(β) δυνατότητα για πλήρη και ενεργό συμμετοχή και στα δύο μέρη του προγράμματος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλ. περαιτέρω πληροφορίες στη συνέχεια της πρόσκλησης) 
 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 
 
 
Σύνοψη & δομή προγράμματος 
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE θα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών 
και αποτελείται από δύο μέρη.  
 
Μέρος 1ο (3 μήνες): Οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη (α) των 
τεχνικών γνώσεων [4 εβδομαδιαία μαθήματα] και (β) των δεξιοτήτων των νέων αποφοίτων μηχανικής [4 
εβδομαδιαία μαθήματα]. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα βασίζονται στο μοντέλο της προβληματικό-κεντρικής 
μάθησης. Κάθε μάθημα θα υλοποιείται μέσα από ένα μεικτό μοντέλο μάθησης το οποίο θα στηρίζεται στη 
χρήση διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με δια ζώσης κατάρτιση. Εκπαιδευτές των 
μαθημάτων θα είναι ειδικοί στον τομέα από το χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημίας.  
 
Μέρος 2ο (3 μήνες): Δομημένη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν 
σε συναφείς εταιρείες, βιομηχανικές μονάδες ή οργανισμούς με στόχο την εμπέδωση των τεχνικών γνώσεων 
και των δεξιοτήτων που θα αποκομίσουν κατά το πρώτο μέρος του προγράμματος. Συγκεκριμένα, κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία (α) να εξοικειωθούν και να μάθουν 
περισσότερα για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία/στη 
βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, (β) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες 
(projects), οι οποίες θα τους ανατεθούν από τον μέντορά τους ή/και τον επιβλέποντά τους στην εταιρεία/στη 
βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, είτε (γ) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες 
(projects), τις οποιες θα προτείνουν οι ίδιοι στο μέντορά τους.  
 
 
Διάρκεια & ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος  
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2018 
μέχρι τον Μάιο 2019, στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (για την Κύπρο) και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης (για την Ελλάδα) ως εξής: 

● Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2018 με 
στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων 
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● Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν όλες οι εβδομαδιαίες 
συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των μαθημάτων. Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν 
σε απογευματινό χρόνο (π.χ. 17:00-20:00) 

● Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη δομημένη 
πρακτική άσκηση 

● Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Απριλίου 2019, θα υλοποιηθεί η δομημένη πρακτική άσκηση 
● Περί τα τέλη Μαΐου/αρχές Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί καταληκτική δημόσια εκδήλωση στο 

πλαίσιο της οποίας θα διαχυθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα απονεμηθούν τα 
πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες 

 
*Οι ακριβείς ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.  
 
Η συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτική. Η μη συμμετοχή συνεπάγεται αποκλεισμό από το 
πρόγραμμα. 
 
Γιατί να συμμετάσχεις… 
Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα ENGINITE θα σου παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξοπλίζοντάς 
σε με τα απαραίτητα εφόδια για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Συγκεκριμένα, μέσα από τη 
συμμετοχή σου στο πρόγραμμα θα έχεις την ευκαιρία να: 

● Αποκομίσεις πολύτιμες εμπειρίες και επαγγελματική καθοδήγηση από επαγγελματίες και ειδικούς 
στον τομέα από το χώρο της βιομηχανίας και τον ακαδημαϊκό χώρο 

● Ενισχύσεις τις τεχνικές σου γνώσεις, τις δεξιότητές και την πρακτική σου εμπειρία  
● Συμμετέχεις σε μια αναδυόμενη κοινότητα η οποία θα φέρει τη βιομηχανία και τους νέους απόφοιτους 

μηχανικούς πιο κοντά 
● Αυξήσεις τις πιθανότητές σου για απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση στον τομέα σου 

 
 
Πιστοποιητικό συμμετοχής 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης  στους συμμετέχοντες.  
 
 
Αίτηση συμμετοχής 
Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής μέχρι την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η δήλωση μπορεί να 
συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο:  
https://goo.gl/forms/A64ZNWQRwEvEh5Fs1 
 
 
Κόστος συμμετοχής  
Το πρόγραμμα προσφέρεται εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των 
συμμετεχόντων και των εταιρειών/βιομηχανικών μονάδων/οργανισμών. Η συμμετοχή των αποφοίτων και των 
εταιρειών/βιομηχανικών μονάδων/οργανισμών είναι σε εθελοντική και αμισθί βάση.  
 
 

https://goo.gl/forms/A64ZNWQRwEvEh5Fs1
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Επιπρόσθετες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του ευρωπαϊκού έργου 
ENGINITE στο https://www.enginite.eu/ 
Για συνεχή ενημέρωση για το πρόγραμμα μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τη σελίδα το προγράμματος στο 
Facebook 
(https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/). 
 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Δρ Άντρη Ιωάννου 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andri.i.ioannou@cut.ac.cy 
Τηλεφωνο: +357 25002276 
 
Δρ Γιάννης Γεωργίου 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioannis.georgiou@cut.ac.cy 
Τηλεφωνο: +357 25002084 
 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
Δρ Κωνσταντίνος Κόμνιτσας 
Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: komni@mred.tuc.gr 
Τηλεφωνο: +30 2821037686 
 
Δρ Νίκος Ξεκουκουλωτάκης 
Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikosxek@gmail.com 
Τηλεφωνο: +30 28210 37772 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.enginite.eu/
https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/
mailto:andri.i.ioannou@cut.ac.cy
mailto:ioannis.georgiou@cut.ac.cy
mailto:komni@mred.tuc.gr
mailto:nikosxek@gmail.com
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2. Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE 

 
 
Αφορά σε εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα που επιθυμούν 

να προσελκύσουν νέους μηχανικούς για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 
 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκαλούν την υποβολή δηλώσεων 
ενδιαφέροντος από εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς για συμμετοχή σε πρόγραμμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE 
(https://www.enginite.eu/). 
 
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2018 έως τον 
Μάιο 2019 και θα περιλαμβάνει 2 διακριτές φάσεις: 
(α) τρίμηνη εκπαίδευση μέσω συμμετοχής σε 8 εβδομαδιαία μαθήματα (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018) 
(β) τρίμηνη πρακτική άσκηση σε εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς (Ιανουάριος-Απρίλιος 2019) 
 
Το εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στηρίζεται στην προβληματικο-κεντρική 
μάθηση (Problem-based Learning). Συνδυάζει εφαρμοσμένα ακαδημαϊκά θέματα με πρακτικές πτυχές, 
προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής καθώς 
επίσης και των δεξιοτήτων των νέων μηχανικών (μεταξύ άλλων: καινοτομία και δημιουργικότητα, ομαδικότητα, 
επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση ασφάλειας και υγείας, διαχείριση έργων). Απώτερος σκοπός του 
προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να διευκολυνθούν στην 
εξεύρεση εργασίας σε τεχνολογίες και τομείς αιχμής των ειδικοτήτων τους. 
 
 
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς σε Κύπρο και Ελλάδα που 
ενδιαφέρονται να απασχολήσουν νέους μηχανικούς, στο πλαίσιο τρίμηνης δομημένης πρακτικής άσκησης 
(structured internship) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019.  
 
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε: 
 
(α) Εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς που αναζητούν πτυχιούχους/διπλωματούχους μηχανικούς 
για πιθανή μελλοντική απασχόληση 
(β) Εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
ή διαδικασιών και αναζητούν ταλαντούχους απόφοιτους μηχανικούς που είναι σε θέση να παρέχουν λύσεις 
στις υπάρχουσες προκλήσεις ή/και να προωθήσουν νέες ιδέες/προϊόντα, ώστε να βοηθήσουν στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητά τους. 
 
 
 

https://www.enginite.eu/
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Κριτήρια επιλογής 
Η επιλογή των εταιρειών/βιομηχανικών μονάδων/οργανισμών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα γίνει 
βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  
 
(α) δυνατότητα για παροχή τρίμηνης πρακτικής άσκησης (structured internship) κατά τη χρονική περίοδο 
Ιανουάριος-Απρίλιος 2019,  
(β) δυνατότητα απασχόλησης και επίβλεψης αποφοίτων μηχανικών με δίπλωμα/πτυχίο χημικού μηχανικού, 
μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, μηχανικού ορυκτών πόρων,  μηχανικού περιβάλλοντος, μηχανολόγου 
μηχανικού, μηχανικού πετρελαίου ή/και υδρογονανθράκων, ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού, 
μηχανικού τροφίμων, μηχανικού υλικών, βιομηχανικού μηχανικού, μηχανικού μεταλλουργού ή μηχανικού 
μεταλλειολόγου, μηχανικού ασφαλείας, βιοχημικού μηχανικού, ή και με πτυχίο/δίπλωμα σε άλλες συναφείς 
ειδικότητες (π.χ., χημικοί, επιστήμονες περιβάλλοντος και τεχνολόγοι τροφίμων). 
 
 
Σύνοψη & δομή προγράμματος 
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE θα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών 
και αποτελείται από δύο μέρη.  
 
 
Μέρος 1ο (3 μήνες): Οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη (α) των 
τεχνικών γνώσεων [4 εβδομαδιαία μαθήματα] και (β) των δεξιοτήτων των νέων αποφοίτων μηχανικής [4 
εβδομαδιαία μαθήματα]. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα βασίζονται στο μοντέλο της προβληματικό-κεντρικής 
μάθησης. Κάθε μάθημα θα υλοποιείται μέσα από ένα μεικτό μοντέλο μάθησης το οποίο θα στηρίζεται στη 
χρήση διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με δια ζώσης κατάρτιση. Εκπαιδευτές των 
μαθημάτων θα είναι ειδικοί στον τομέα από το χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημίας.  
 
Μέρος 2ο (3 μήνες): Δομημένη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν 
σε συναφείς εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς με στόχο την εμπέδωση των τεχνικών γνώσεων και 
των δεξιοτήτων που θα αποκομίσουν κατά το πρώτο μέρος του προγράμματος. Συγκεκριμένα, κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία (α) να εξοικειωθούν και να μάθουν 
περισσότερα για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία/ στη 
βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, (β) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες 
(projects), οι οποίες θα τους ανατεθούν από τον μέντορά τους ή/και τον επιβλέποντά τους στην εταιρεία/στη 
βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, είτε (γ) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες 
(projects), τις οποιες θα προτείνουν οι ίδιοι στο μέντορά τους.   
 
 
Διάρκεια & ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος  
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2018 
μέχρι τον Μάιο 2019, στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (για την Κύπρο) και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης (για την Ελλάδα) ως εξής: 

● Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2018 με 
στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων 
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● Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν όλες οι εβδομαδιαίες 
συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των μαθημάτων. Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν 
σε απογευματινό χρόνο (π.χ. 17:00-20:00) 

● Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη δομημένη 
πρακτική άσκηση 

● Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Απριλίου 2019, θα υλοποιηθεί η δομημένη πρακτική άσκηση 
● Περί τα τέλη Μαΐου/αρχές Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί καταληκτική δημόσια εκδήλωση στο 

πλαίσιο της οποίας θα διαχυθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα απονεμηθούν τα 
πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες 

 
*Οι ακριβείς ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.  
 
 
Τα οφέλη 
Οι εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμοί που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία 
να ενισχύσουν το προσωπικό τους με νέους καταρτισμένους απόφοιτους. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά 
εργασίας απόφοιτοι έχουν συνήθως ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά, καινοτόμες και ενίοτε 
πρωτοποριακές ιδέες! Ως εκ τούτου, ένας ασκούμενος στο πρόγραμμα ENGINITE θα μπορούσε στην πορεία 
να αποδειχθεί ως ο καινούριος «άσος» και μια ιδανική προσθήκη στο υφιστάμενο προσωπικό μιας 
εταιρείας/βιομηχανικής μονάδας/οργανισμού. 
 
 
Πιστοποιητικό συμμετοχής 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στις εταιρίες/στις βιομηχανικές 
μονάδες/στους οργανισμούς που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. 
 
 
Αίτηση συμμετοχής 
Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής μέχρι την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η δήλωση μπορεί να 
συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο:  
https://goo.gl/forms/hnKpNT2Vvdn1Q4I03 
 
 
Κόστος συμμετοχής  
Το πρόγραμμα προσφέρεται εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των 
συμμετεχόντων και των εταιρειών/βιομηχανικών μονάδων/οργανισμών. Η συμμετοχή των αποφοίτων και των 
εταιρειών/βιομηχανικών μονάδων/οργανισμών είναι σε εθελοντική και αμισθί βάση.  
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του ευρωπαϊκού έργου 
ENGINITE στο https://www.enginite.eu/ 
 

https://goo.gl/forms/hnKpNT2Vvdn1Q4I03
https://www.enginite.eu/
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Για συνεχή ενημέρωση για το πρόγραμμα μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τη σελίδα το προγράμματος στο 
Facebook (https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/). 
 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Δρ Άντρη Ιωάννου 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andri.i.ioannou@cut.ac.cy 
Τηλεφωνο: +357 25002276 
 
Δρ Γιάννης Γεωργίου 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioannis.georgiou@cut.ac.cy 
Τηλεφωνο: +357 25002084 
 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
Δρ Κωνσταντίνος Κόμνιτσας 
Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: komni@mred.tuc.gr 
Τηλεφωνο: +30 2821037686 
 
Δρ Νίκος Ξεκουκουλωτάκης 
Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikosxek@gmail.com 
Τηλεφωνο: +30 28210 37772 

 

https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/
mailto:andri.i.ioannou@cut.ac.cy
mailto:ioannis.georgiou@cut.ac.cy
mailto:komni@mred.tuc.gr
mailto:nikosxek@gmail.com
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4. Task 3: Guest speakers and mentors 
As part of Task 3, all partners that implemented the pilot testing of the ENGINITE Vocational 
Education and Training (VET) programme, namely the Cyprus University of Technology in Cyprus 
(P1) and the Technical University of Crete in Greece (P5), had to select, at least, 4 Guest Speakers 
and 5 Mentors/Trainers to participate in the programme. 
 
What follows below is the presentation of the Mentors/Trainers and Guest Speakers selected per 
partner.  
 

A. Guest speakers 
A total of 4 Guest Speakers participated in the pilot testing of the ENGINITE VET programme in 
Cyprus. Table 6 presents the Guest speakers involved in the ENGINITE VET programme in Cyprus. 
 
Table 6: The guest speakers in Cyprus 
 
No Name Profile/Short bio Role in ENGINITE 

1 Andreas Dionisiou  
 

 

Andreas Dionyssiou has studied Mechanical 
Engineering at the National Technical 
University of Athens from 2001 until 2007 
following a master’s degree in Msc 
Management at Imperial College Business 
School, Imperial College London. He returned 
in Cyprus in 2008, where he was hired at 
Cyprus Airways Ltd as a Financial Technical 
Analyst at the Engineering and Maintenance 
Department. He has Joined the Cyprus 
University of Technology in 2010 in order to 
form and develop the Environmental Policy 
Office of the University. The Environmental 
Policy Office coordinates the Environmental 
Management System of the University and 
helps the organization to demonstrate its 
environmental consciousness and sensitivity. 

Andreas Dionyssiou was invited in 
the context of the ENGINITE training 
course “Engineering systems 
thinking: Re-engineering by 
Simplifying”. During his visit Andreas 
has delivered a 1-hour lecture 
focusing on the “University's Waste 
Management”.  

2 Katerina Tsangari 

 
 

Katerina Tsangari holds a master’s degree in 
Checmical Engineering from the Imperial 
College London as well as a master’s degree in 
University of Cambridge. She has worked as a 
Health & Safety and Environment Officer and 
an Environmental Coordinator at Lanitis Bros 
LTD member of Coca-Cola Hellenic.  She has 
also worked as an Environmental Supervisor at 
Coca-Cola Hellenic Bottling Company and as an 
HSE Officer at VTT Vassiliko LTD. Currently, she 
is working as a Group Public and Regulatory 
Affairs Manager at Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company.  

Katerina Tsangari was invited in the 
context of the ENGINITE training 
course “Project management in 
action”. During her visit Katerina has 
delivered a 1-hour lecture focusing 
on her prior and current 
experiences as a Group Public and 
Regulatory Affairs Manager at Coca-
Cola Hellenic Bottling Company. 
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3 Maria Kyriakou  

 

Maria Kyriakou is a PhD Candidate at Cyprus 
University of Technology working at 
the Environmental Bioprocessing Laboratory. 
She is currently working on a LifeCab 
Environmental program as a Grant Researcher 
while her doctoral proposal 
is retailed to biotechnological applications. She 
is a holder of Food Technology degree at 
Cyprus University of Technology and a Food 
Engineering, Processing and Preservation of 
Agricultural Products MSc at Agricultural 
University of Athens.  
 

Maria Kyriakou was invited in the 
context of the ENGINITE training 
course “Engineering economics”. 
During her visit Maria has delivered 
a 1-hour lecture focusing on Biogas 
and digestate with controlled 
ammonia content by a virtuous 
biowaste cycle with integrated 
biochemical processes.  

4 Despo Ktoridou 

 

Dr. Despo Ktoridou is currently an Associate 
Professor and Head of Management & MIS 
Department at the University of Nicosia in 
Cyprus.  
Dr. Ktoridou’s research focuses on areas of ICT 
Innovations: integration in education, ICT 
Strategic 
management, Social Technologies: social 
networking in education/business, Pedagogies 
in Higher Education: Innovative Teaching 
/Learning Processes. Dr. Ktoridou has 
presented papers in numerous refereed 
international conferences and 
has published several papers in refereed 
journals. Dr. Ktoridou participated in EU and 
local funded programs and has been invited by 
foreign universities as a guest lecturer. 
 

Despo Ktoridou was invited in the 
context of the ENGINITE training 

course “Innovation, 
entrepreneurial and 
intrapreneurial skills”. During her 

visit Despo has delivered a 1-hour 
lecture focusing on Customer’s 
needs as part of the BMC (Business 
Model Canvas). 

 
Despite the efforts taken by the Greek Trainers, to invite experienced speakers from big industries 
from Athens, Thessaloniki and other Greek cities, no guest speakers participated in the ENGINITE 
courses due to their limited availability during the period of module presentations. In order to 
overcome this situation, the two Greek trainers presented to the engineers a set of case studies 
from major Greek companies (ferronickel, bauxite, the food industry and wastewater treatment 
units).  
 
In addition, as part of the ENGINITE training courses, the participating engineers in Greece took 
part in the “Greentech challenge” (https://www.greentechchallenge.gr/) on 14th -16th December 
2018 which took place in Athens (Figure 23). As part of this competition the young engineers in 
Greece had the opportunity to submit their projects in one of the three thematic areas 
(Environment & energy, Smart & sustainable cities, Innovative green products).  
 
 
 

https://www.greentechchallenge.gr/
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Figure 23. Snapshot from the competition website 

 
Importantly, the young engineers in Greece had the opportunity to attend various workshops and 
talks by experts in the field, which acted as “Guest” speakers”, such as for instance: 

• Cost Analysis, Financial Analysis & Revenue Model (Mr. Christos Nikoloudis, National 
Technical University of Athens) 

• Presentation Skills Training (Mrs Athens Dova, Co-Founder & COO – Owiwi) 

• Business Model Canvas Training (Mr. Christos Nikoloudis, National Technical University of 
Athens & parallel presentations by mentors) 

• The technological challenges of the Greek production system (Parallel presentations by 
various speakers) 

• Analysis of technological challenges (Various speakers) 
 

B. Mentors/Trainers 
A total of 11 Trainers/Mentors participated in the pilot testing of the ENGINITE Vocational 
Education and Training (VET) programme in Cyprus and in Greece. Table 7 presents the 
Trainers/Mentors involved in the ENGINITE VET programme. 
 
Table 7: The mentors/trainers in Cyprus and in Greece 
 
No Name Profile/Short bio Role in 

ENGINITE 

1 Andreas Andreou 
 

Andreas Andreou is a Chemical Engineer with extensive 
professional experience in the Industry sector. Andreas 
graduated from the National University of Athens with the 
degree of Chemical Engineer. He is a holder of a Master Diploma 
in the interdisciplinary subject of ‘’Environment and 

Trainer/Mentor 
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Development‟ and a Master in Business Administration (MBA).  
 
Following his graduation, AA worked in the Dairy Industry, first 
as a Health & Safety Officer and then as Technical Manager and 
Plant Manager. Later, AA moved to the Oil Storage Industry, first 
as a Terminal Shift Supervisor and then as a Customer Service 
Representative. Since 2016 he is an external associate of a 
business consultancy office, based in Cyprus, and cooperating 
for conducting, among others, business development plans, 
comprehensive market researches and investment 
memorandums for several firms.  
 
His deepening in various areas, and his endorsement in 
creativity, innovation and collaboration, made Andreas a great 
supporter of integrated development, a working philosophy that 
combines multidisciplinary, practical and holistic approaches to 
address contemporary social, economic, educational and 
engineering problems. 
 
More information can be found here: 
https://www.linkedin.com/in/aandreouac/ 

2 Panayiotis Andreou 
 

 

Panos Andreou is a Civil and Environmental Engineer specialized 
in Structural Engineering with more than 7 year of global 
professional experience from the USA, Kingdom of Saudi Arabia, 
Greece and Cyprus. 
 
Panos graduated from the University of Cyprus with the degree 
of Civil and Environmental Engineer.  He is a holder of two 
Master’s degrees, a Master of Engineering (MEng) from the 
University of Cyprus and Master of Science (MSc.) in Analysis and 
Design of Earthquake Resistant Structures from the National 
Technical University of Athens.  
 
Since 2015, he is also a visiting Instructor at the Intercollege, 
Nicosia, part of the University of Nicosia, as well as a Lecturer at 
the Post-Secondary Institution of Technical Education and 
Professional Training in Cyprus. Additionally, Panos has a 
Certified Trainer by the Human Resource Development Authority 
of Cyprus. 
 
Currently, he is a Senior Structural Engineer at a private leading 
civil engineering company in Cyprus, where he is actively 
involved in the design of several high-rise buildings in Cyprus. 
Moreover, Panos is a co-Managing Director at CUBEIE, offering 
research, training and engineering consulting services.  
 
More information can be found here: 
https://www.f6s.com/panayiotisandreou 

Trainer/Mentor 

3 Christina Achilleos 
 

Christina is an EU Funding Consultant, and Proposal Writer. She 
holds a degree in Business Administration (First Class Honours) 

Trainer 

https://www.linkedin.com/in/aandreouac/
https://www.f6s.com/panayiotisandreou
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and a Postgraduate Diploma in Marketing from the University of 
Leicester. She is a member of the GrantXpert group the past 3 
years. In her first 2 years with Grantxpert, she has concentrated 
on National Funding Programmes' proposal writing. Indicatively, 
Christina managed to achieve a total of 400,000 EUR funding for 
the company’s clients in one of the most competitive national 
funding programmes ‘Entrepreneurial Innovation Funding 
Scheme’. Since July 2016, Christina is a full-time member of the 
team dealing mainly with proposal writing for European Funded 
programmes. As of February 2017, she is focusing on building 
expertise in the Horizon2020 Programme ‘SME Instrument’, 
after she has completed successfully a full comprehensive 
induction course of the programme in Brussels. Her immediate 
goal is to become an SME Instrument Expert, and thus serving 
Grantxpert’s strategic decision to become a leader in this 
programme, both on a national and EU level. Her top core 
interest areas are: Future and Emerging Technologies, 
Innovation & Leadership, and Digital Culture.  
 
More information can be found here: 
http://www.grantxpert.eu/about/#our-team_tab 

4 Stylianos Yiatros  

 

Dr Stylianos (Stelios) Yiatros is an Assistant Professor in 
Structural Engineering in the Department of Civil Engineering 
and Geomatics since October 2011. Prior to his election at the 
Cyprus University of Technology, he was a Lecturer in Structural 
Design at Brunel University in the UK. Stelios has secured a 
Marie Curie Intra European Fellowship and between 2015 and 
2017 he undertook experimental structural integrity and stability 
research at Cranfield University in the UK. He is also the 
Education Lead for the EIT Climate-KIC Hub in Cyprus, 
coordinating the flagship postgraduate climate innovation 
summer school “The Journey”.  
 
Stelios holds a Master of Engineering (First Class Hons) in Civil 
and Environmental Engineering from Imperial College London 
(UK) where he received the Prize for the Best Final Year Project 
with Industrial Application in Civil Engineering. He then pursued 
a doctorate in the field of nonlinear structural mechanics with a 
scholarship from Imperial College and the Engineering and 
Physical Sciences Research Council (UK), which he successfully 
completed in 2010. During his studies at Imperial, Stelios was 
heavily involved in the teaching of undergraduate and 
postgraduate courses in Civil Engineering and in 2009 he was the 
first to be named the Best Graduate Teaching Assistant for the 
Department of Civil and Environmental Engineering.  
 
His research interests include topics of nonlinear structural 
stability such as mode interaction and buckling localization in 
thin-walled structures and composites, experimental structural 
stability and integrity of metal foam sandwich structures as well 

Trainer 

http://www.grantxpert.eu/about/#our-team_tab
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as sustainable construction methodologies. He is also interested 
in the use of novel tools to improve the intuitive understanding 
of structural behaviour and has contributed to the development 
of free online content for University Teachers through the Royal 
Academy of Engineering HE STEM scheme.  
 
More information can be found here: 
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/staff/stylianos.yiatros/ 

5 Elpida Georgiou 

 

Elpida Georgiou completed her bachelor’s degree in Civil 
Engineering at Cyprus University of Technology in 2011. She then 
continued her studies in London and gained her master’s degree 
in Earthquake Engineering with Disaster Management from UCL 
in 2012.  
 
Today, Elpida is a PhD Candidate in the Department of Civil 
Engineering and Geomatics of Cyprus University of Technology 
under the supervision of Associate Professor Christis 
Chrysostomou. Her research interests are concentrated on the 
retrofitting of existing structures and more specifically on the 
“Seismic Retrofitting of RC Frames with RC Infilling”, which is 
also her doctorate thesis’ subject.  
 
She is a member of the Technical Chamber of Cyprus (ETEK), the 
Society of Earthquake and Civil Engineering Dynamics in London 
(SECED) and the Society of Civil Engineers of Cyprus (SPOLMIK). 
 
More information can be found here: 
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/staff/es.georgiou/ 

Trainer/Mentor 

6 Orestes Maragkos 

 

Dr. Orestes Marangos was born in Nicosia, Cyprus and is a 
Research Fellow in the Department of Civil Engineering and 
Geomatics of the Cyprus Institute of Technology (CUT).  
 
Orestes began his studies at the Higher Technical Institute in 
Cyprus where he earned the Diploma of Technician Engineer in 
the field of Civil Engineering. Orestes graduated with the Best 
Aggregate Performance in all subjects studied in the Civil 
Engineering Course and also received the award for best project. 
  
He continued his education in the United States of America and 
earned his B.Sc. and M.S. degrees from University of Missouri-
Kansas City in 2002 and 2004 and his Ph.D. degree from the 
University of Kansas (with honors), in civil engineering in 2010. 
During that time, Orestes reached the Dean’s List and was 
awarded the Outstanding Graduate Student Award for two 
years. During his post-graduate studies, he received the 
prestigious Chancellor’s Interdisciplinary Ph.D. Fellowship 
Award, which supported his research for two consecutive years 
(2005-2007).  
 
Orestes’ research interests include quantitative scanning 

Trainer/Mentor 

http://expeditionworkshed.org/workshed/pmpm-worksheets/
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/staff/stylianos.yiatros/
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/staff/es.georgiou/
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acoustic microscopy of biomaterials, ultrasonic wave 
propagation modeling of heterogeneous substrates, numerical 
methods for ultrasonic field computations and the development 
of methodologies for material property measurements using 
complementary microscopic techniques.  
 
More information can be found here: 
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/staff/orestes.marangos/ 

7 Ioannis Vyrides 
 

 

Dr Ioannis Vyrides is an Assistant Professor at the Department of 
Environmental Science and Technology at the Cyprus University 
of Technology (CUT) and the group leader of Environmental 
Engineering Laboratory since 2012. He holds a Diploma in 
Chemical Engineering from the National Technical University of 
Athens, Greece (2005). He has a PhD in Chemical Engineering 
from the Imperial College London where he worked on the 
Submerged Anaerobic Membrane Reactor (SAMBR) for the 
treatment of toxic wastewater (2009). He has worked as a Post 
Doc in molecular microbiology research laboratory at the Kings 
College London where he has constructed a 
microbial consortium from anaerobic isolated strains which was 
inoculated in a UASB bioreactor (2009-2010). He was a Visiting 
Lecturer at the Imperial College London and the CUT (2011).  
 
His research interests focus on anaerobic digestion process and 
the utilization of the end products from anaerobic digestion such 
as biogas, sludge and anaerobic effluent.  
 
More information can be found here: 
https://www.cut.ac.cy/faculties/gem/est/staff/ioannis.vyrides/ 

Trainer 

8 Charis Samanides 
 

 

Mr Charis G. Samanides was born in Limassol, Cyprus and is a 
scientific associate in the Department of Environmental Science 
and Technology of the Cyprus University of Technology. Chari’s 
research interests include environmental engineering, 
cultivation and isolation of bacteria, environmental 
sustainability, production of high value products - chemicals, bio-
fuels, carbon dioxide utilization, anaerobic fermentation and the 
development of methodologies for measurements using GC-TCD, 
GC-FID, HPLC and X-RD.         
 
Charis began his studies (B.Sc.) at the Aristotle University of 
Thessaloniki at the Faculty of Science – School of Geology at the 
Department of Mineralogy-Petrology and Economic Geology.  
 
He continued his education (M.Sc.) at the Eastern Macedonia 
and Thrace Institute of Technology (School of Engineering 
Technology) in the Department of Petroleum & Natural Gas 
Technology and following an interview carried out by Professor 
E.F. Vansant (Material Science Lab) has been included in the 
research team at Hephaestus Advance Laboratory (SPE 
International – Kavala Section). His second master degree (under 

Trainer/Mentor 

https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/staff/orestes.marangos/
https://www.cut.ac.cy/faculties/gem/est/staff/ioannis.vyrides/
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evaluation) is in the Environmental Conservation and 
Management at the Faculty of Pure and Applied Sciences of the 
Open University of Cyprus and his specialization is in the 
Environmental Protection - Energy and Pollution. Now, he is a 
PhD candidate and continues his research at the environmental 
engineering Lab of the Cyprus University of Technology. He is 
awarded with «Prize of ETHOS» He is a member of SPE, ETEK, 
GEOTEE and Cyprus Association of Geologists and Mining 
Engineers. 
 

9 Maria Andronikou 

 

Maria Andronikou was born in Limassol, Cyprus and is a PhD 
Candidate in the Department of Environmental Science and 
Technology of the Cyprus University of Technology (CUT) under 
the supervision of Assistant Professor Dr Ioannis Vyrides. Her 
research interests are concentrated on the use of anaerobic 
microorganisms for the conversion of CO2 into high value organic 
products, and biogas upgrading into natural gas and/or 
production of other high value-added products, which is also her 
doctorate thesis’ subject. 
 
Maria holds a Bachelors’ Degree in Physics from National and 
Kapodistrian University of Athens (2005). She also completed her 
2nd Bachelor’s Degree in Environmental Science and Technology 
at Cyprus University of Technology in 2016 graduating with the 
2nd Best Performance award and obtained her Masters’ Degree 
in Energy Resource Management from Cyprus University of 
Technology in 2018. 
 

Trainer/Mentor 

10 Nikolaos Xekoukoulotakis 
 

 

Assistant Professor Dr Nikolaos Xekoukoulotakis (male) is the 
director of the Laboratory of Environmental Organic Chemistry 
at the School of Environmental Engineering of the Technical 
University of Crete (TUC), Chania, Greece. He holds a Bachelor’s 
degree in Chemisry (1995) and a PhD degree in Organic 
Chemistry (2001), both obtained from the Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece. From 2002 until 2009 he worked as a 
postdoctoral researcher at TUC, at the Department of Mineral 
Resources Engineering (2002-2004), and Environmental 
Engineering (2005-2009). Moreover, from September 2010 until 
March 2011 he was a Visiting Assistant Professor at the 
Department of Civil and Environmental Engineering at the 
University of Cyprus (Nicosia, Cyprus), while in April 2011 he was 
appointed Assistant Professor at the Department of 
Environmental Engineering at TUC. His research interests are in 
the field of water pollution and environmental clean-up with an 
emphasis in water and wastewater treatment using several 
advanced treatment processes, such as adsorption onto novel 
carbon materials, UVC/H2O2, UVC/persulfate, photocatalysis, 
ozonation, sonolysis, sono-photocatalysis, and electrochemical 
oxidation, for the removal of various pollutants of emerging 
concern, including pharmaceutical compounds, in the aqueous 

Trainer/Mentor 
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phase. He has participated in several national and international 
research projects on the degradation of contaminants of 
emerging concern, including pharmaceutical compounds, in the 
aqueous phase and on the disinfection of water and wastewater, 
as well as on the synthesis of novel carbon-based TiO2 
photocatalysts for the degradation of residual pharmaceutical 
compounds in the aqueous phase. Moreover, he has a strong 
background on several analytical techniques for the detection 
and identification of organic pollutants, including pharmaceutical 
compounds, in the aqueous phase, as well as for the 
identification of their transformation products after advanced 
treatment, including high performance liquid chromatography 
(HPLC) coupled with absorption, fluorescence and mass 
spectrometry detection, as well as FT-IR and NMR spectroscopy. 
Since 2011 he has supervised 25 undergraduate, 10 Master and 
2 PhD theses at the School of Environmental Engineering at the 
TUC. He has reviewed more than 80 papers in 25 journals, and 
since December 2012 he is associate editor in Water Science and 
Technology (published by the International Water Association, 
IWA). He has published 48 papers in international scientific 
conferences and 48 articles in peer-reviewed scientific journals 
(average impact factor 2.8), and he has over 2800 hetero-
citations (Scopus h-index = 28). 
 
More information can be found here: 
https://www.enveng.tuc.gr/en/personnel/faculty/nikolaos-
xekoukoulotakis/ 
 

11 Konstantinos Komnitsas 
 

 

Prof. Konstantinos Komnitsas, 1961, holds a PhD degree in 
Hydrometallurgy and is the director of the Laboratories (i) Waste 
Management and Soil Decontamination, (ii) Ceramics and Glass 
Technology and (iii) Ore Beneficiation, of the School of Mineral 
Resources Engineering of Technical University Crete. He is expert 
in the fields of metallurgy, hydro- and bio-hydrometallurgy, 
waste management and valorization, new materials, soil 
decontamination, environmental risk assessment and LCA 
studies. Prof. Komnitsas has been appointed as national 
representative by the Greek General Secretariat of Research and 
Technology for research issues to the European Commission 
during the 6th Framework Programme (FP6) for the Action 
Integration and Strengthening of the European Research Area 
(2002-2004), for International Cooperation (2006-2009) and for 
the Action Societal Challenge 'Climate action, environment, 
resource efficiency and raw materials' (HORIZON 2020) (2013-
today). Prof. Komnitsas has been also appointed so far more 
than 70 times as evaluator of research proposals for the 
European Commission and National Research Foundations of 
several countries including US, Russia, Switzerland, Italy, 
Romania, Kazakhstan, Cyprus, Poland, Armenia, Serbia etc. He is 
member of the editorial board of three peer-reviewed 

Trainer/Mentor 

https://www.enveng.tuc.gr/en/personnel/faculty/nikolaos-xekoukoulotakis/
https://www.enveng.tuc.gr/en/personnel/faculty/nikolaos-xekoukoulotakis/


 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

52 

international journals. He has implemented more than 60 
research projects (as coordinator and partner) funded by 
national public and private authorities as well as the European 
Commission, including FP4-FP7, Life and H2020. He has 
published more than 100 papers in peer-reviewed journals and 
presented more than 150 in international conferences.  
 
More information can be found here: 
https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=4250 

 
 
 

https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=4250
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5. Task 4: The pilot training programme 
The ENGINITE took the form of a postgraduate Vocational Education and Training (VET) 
programme. It was based on Problem Based Learning (PBL) pedagogy and combined advanced 
applied academic topics with hands-on aspects, in order to endorse the knowledge and skills of 
graduate engineers, preparing them for the industry of the 21st century. Via a PBL approach to 
training, the ENGINITE VET programme aimed at captivating the career and employability skills of 
the young engineers – among others: innovation, entrepreneurial skills, efficient quality, health 
and safety management, problem solving, communication and presentation skills – while it also 
enhanced technical knowledge in critical fields of engineering. The overarching goal of the 
ENGINITE VET programme was to prepare the participants in order to be able to enter the labor 
market, lead multidisciplinary teams, and provide added-value and substantial contribution to 
their organization. 
 
 

Target groups 
The ENGINITE VET programme was addressed to graduate engineers with a degree in biochemical, 
chemical, electrical, electronic, environmental, food, industrial, mechanical, petroleum, safety 
engineering and/or of a relevant field. Eligible were also Chemists and Food Technology graduates. 
In particular, the target group of the postgraduate VET programme included:  
(a) Graduate Engineers who sought for a job and/or wished to follow a post graduate VET 
programme;  
(b) Junior Engineers who were partly-employed and/or working in a different field and wished to 
follow a post graduate VET programme. 
 
The ENGINITE VET programme was also addressed to Industrial Partners in the engineering sector, 
which were interested in providing internship placements, as follows: 
(a) Companies which sought for professional graduate/ junior engineers for employment;  
(b) Companies which experienced lack of innovative ideas and sought for talented engineers who 
were able to provide solutions to existing problems and/or promote new ideas/products towards 
helping the companies to enhance their competitiveness and further grow. 
 

Participant selection criteria 
The selection of the participating graduate engineers was based on the following criteria: 
(a) the submission date of the application (first comes/first served);  
(b) the possibility of full and active participation in both parts of the postgraduate vocational 
training programme; 
(c) the relevance of the bachelor's’ degree with the engineering areas on which the postgraduate 
vocational training programme was focused on;  
(d) the background knowledge of the applicants on the engineering areas on which the 
programme was focussed. 
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Description of the postgraduate vocational training programme 
The ENGINITE VET programme had a duration of 6 months and composed of two phases: 
Phase 1 (3 months):  
Eight (8) experiential training courses were provided aiming at development of (a) employability 
enhancement & managerial (soft) skills [4 courses] and (b) technical knowledge enhancement [4 
courses] (Figure 24). In particular, the courses were based on the model of Problem-Based 
Learning (PBL). Each course lasted for one day online and a week face-to-face and was 
implemented through a blended model based on the use of the ENGINITE online training platform 
combined with face-to-face meetings. All the courses were delivered by experts, practitioners and 
experts in the field. 
 

 
 
Figure 24. Phase 1 of the ENGINITE VET programme: The training courses 
 
 

Phase 2 (3 months): The training courses were followed by a structured internship via the 
placement of the graduate engineers in Industrial Partners/Companies or Public 
Sector/Regional/Municipal Bodies for accelerating their hands-on experiences in the industry and 
consolidating the technical knowledge/soft skills which will be gained during the first part of the 
program (Figure 25). In particular, during the internship, the engineering graduates had the 
opportunity (a) to become familiar with the operations, equipment, process of the 
companies/industrial units which were placed in, (b) to work on small scale projects as indicated 
by their mentors and company representatives, as well as (c) to work on self-initiated projects in 
collaboration with their mentors and company representatives. 
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Figure 25. Phase 2 of the ENGINITE VET programme: The structured internship 

 
An overview of Phase 1 in Cyprus and in Greece 
A total of 39 engineers, 16 engineers in Cyprus and 23 engineers in Greece, had a unique 
experience participating in the ENGINITE pilot training programme to accelerate their practical 
hands-on experiences, improve their technical skill and increase their employability. All the young 
engineers were asked to complete and sign a consent form at the outset of the training cources 
providing their consensus in participating within the research and dissemination framework of the 
ENGINITE project (see appendix).  
 
In Cyprus and Greece, Phase 1 of the ENGINITE pilot of the Training Programme was concluded in 
December, after the participating young engineers completed eight training courses in a 3-month 
period. These ENGINITE training courses aimed at enhancing young engineers’ employability & 
managerial (soft) skills as well as their technical knowledge. 
 
These courses were:  
(a) Employability & managerial (soft) skills: 
1. Engineering systems thinking: Re-engineering by Simplifying 
2. Project Management in action 
3. Innovation, Entrepreneurial and Intrapreneurial skills 
4. Efficient quality and health and safety management systems: Theory, applications, 

cooperative culture integration 
 

(b) Technical knowledge enhancement: 
1. Supply chain in a rapidly changing environment 
2. Engineering Economics 
3. Applied process and production optimization 
4. Concept to market product development 
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Problem Based Learning (PBL) was successfully implemented by all trainers, as the PBL pedagogy 
was in the core of the eight ENGINITE courses. In all ENIGNITE courses, the participating young 
engineers were asked to work collaboratively in teams as well as to propose doable, efficient and 
cost-effective solutions on complex, realistic problems often multidisciplinary; the 
interdisciplinarity of the problems required synergistic and collaborative action and took full 
advantage of the different backgrounds of the engineers. At the end of each course, the teams 
presented their solutions. Constructive dialog and valuable feedback were provided by trainers 
and peers. With no doubt, the ENGINITE PBL courses promoted 21st century skills (collaborative 
construction of knowledge, critical thinking, problem-solving, and self-regulation skills) together 
with knowledge in the domain. 
 
By the end of the courses, the participating engineers were required to select one of the problem-
based cases presented during their courses in order to investigate and expand it further via 
preparing a final project. The young engineers were provided two weeks for completing their 
projects; during the last day of training they were also asked to present their final projects in the 
plenary. As part of the presentation process the trainers provided valuable feedback and 
comments to the young engineers for improving and finalizing their projects. Some indicative 
examples of the submitted projects and presentations can be found here: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B44iM325f_Nk_apb47AlyFaxwj4ax0hU 
 
As appears in Table 8, the training courses in Cyprus took place from October 2018-December 
2018 and were attended by a total of 16 engineers. The attendance signed lists can be found at: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dzXRq_yVxB8Yqhk-Sko4oPlL95wVgVAl 
 
Table 8: The training courses schedule in Cyprus 
 
Week 1 – Induction ONLINE for the Group A courses [October 2-October 5, 2018] 
 

Group A courses* Employability enhancement & managerial skills 
  

A1 – Week 2 
[October 8-October 12, 2018] 

Engineering systems thinking: Re-
engineering by simplifying 

Delivered by: Stelios Yiatros & 
Elpida Georgiou [CUT] 

A2 – Week 3 
[October 15-October 19, 2018] 

Project management in action Delivered by: Panos Andreou & 
Andreas Andreou [CUBEIE 
L.L.C.] 

A3 – Week 4 
[October 22-October 26, 2018] 

Innovation, entrepreneurial and 
intrapreneurial skills 

Delivered by: Christina 
Achilleos [GrantXpert] 

A4 – Week 5 
[October 29-November 2, 
2018] 

Efficient quality and health & safety 
management systems: Theory, 
applications, cooperative culture 
integration 
  

Delivered by: Ioannis Vyrides & 
Charis Samanides [CUT] 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B44iM325f_Nk_apb47AlyFaxwj4ax0hU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dzXRq_yVxB8Yqhk-Sko4oPlL95wVgVAl
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Week 6 – Induction ONLINE [November 5-November 9, 2018] 
 

Group B courses* Technical knowledge enhancement 
 

B1 – Week 7 
[November 12-November 16, 
2018] 

Supply chain in a rapidly changing 
environment 

Delivered by: Stelios Yiatros & 
Orestis Marangos [CUT] 

B2 – Week 8 
[November 19-November 23, 
2018] 

Engineering economics Delivered by: Ioannis Vyrides & 
Charis Samanides [CUT] 

B3 – Week 9 
[November 26-November 30, 
2018] 

Applied process and production 
optimization 

Delivered by: Ioannis Vyrides & 
Maria Andronikou [CUT] 

B4 – Week 10 
[December 3-December 7, 
2018] 

Concept to market product 
development 
 

Delivered by: Ioannis Vyrides & 
Maria Andronikou [CUT] 

ENGINITE Final projects & presentations 

• Week 11 – December 10-December 14, 2018 

• Week 12 – December 17-December 21, 2018 

 
Likewise, as appears in Table 9, the training courses in Greece took place from October 2018-
December 2018 and were attended by a total of 23 engineers. The attendance signed lists can be 
found at: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CZ4kLLUWIbXfC9eg4Js6xbW0OxM1KBmo 
 
Table 9: The training courses schedule in Greece 
 
Week 1 – Induction ONLINE for the Group A courses: Employability enhancement & managerial skills 
[October 2-October 5, 2018] 
Week 2 – Induction ONLINE for the Group B courses: Technical knowledge enhancement 
[October 8-October 12, 2018] 

A2 – Week 3 
[October 15-October 19, 2018] 

Project management in action Delivered by: Nikolaos 
Xekoukoulotakis [TUC] 

A3 – Week 4 
[October 22-October 26, 2018] 

Efficient quality and health & safety 
management systems: Theory, 
applications, cooperative culture 
integration 

Delivered by: Konstantinos 
Komnitsas [TUC] 

A4 – Week 5 
[October 29-November 2, 
2018] 

Innovation, entrepreneurial and 
intrapreneurial skills 

Delivered by: Nikolaos 
Xekoukoulotakis [TUC] 

B3 – Week 6 
[November 5-November 9, 
2018] 

Applied process and production 
optimization 

Delivered by: Konstantinos 
Komnitsas [TUC] 

B1 – Week 7 Supply chain in a rapidly changing Delivered by: Nikolaos 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CZ4kLLUWIbXfC9eg4Js6xbW0OxM1KBmo
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[November 12-November 16, 
2018] 

environment Xekoukoulotakis [TUC] 

B2 – Week 8 
[November 19-November 23, 
2018] 

Engineering economics Delivered by: Konstantinos 
Komnitsas [TUC] 

B4 – Week 9 
[November 26-November 30, 
2018] 

Concept to market product 
development 
 

Delivered by: Konstantinos 
Komnitsas [TUC] 

A1 – Week 10 
[December 3-December 7, 
2018] 

Engineering systems thinking: Re-
engineering by simplifying 

Delivered by: Nikolaos 
Xekoukoulotakis [TUC] 

ENGINITE Final projects & presentations 

• Week 11 – December 10-December 14, 2018 

• Week 12 – December 17-December 21, 2018 

 
In Cyprus the overall training was delivered by Dr Stelios Yiatros, Dr Ioannis Vyrides, Dr Orestis 
Marangos, Elpida Georgiou, Charis Samanides and Maria Andronikou from the Cyprus University 
of Technology, Panos Andreou and Andreas Andreou from CUBEIE L.L.C., and Christina Achilleos 
from GrantXpert (Figure 26a-f). 
 
Additional experts from the industry or the academia were invited to present during the training 
courses in Cyprus. Special thanks to Mr Andreas Dionyssiou – Engineer for Energy issues at Cyprus 
University of Technology, Mrs Katerina Tsagkari – Group Public and Regulatory Affairs Manager at 
Coca Cola and Mrs Maria Kyriakou – Research Partner at Sewerage of Limassol-Amathous, and Dr 
Despo Ktoridou, Academic in Engineering from the University of Nicosia.   
 

(a) (b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 Figure 26a-f. Snapshots from the ENGINITE training courses at Cyprus 

 
In Greece the overall training was delivered by Dr Konstantinos Komnitsas and Dr Nikolaos 
Xekoukoulotakis from the Technical University of Crete (Figure 27a-c). 
 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 
Figure 27a-c. Snapshots from the ENGINITE training courses at Greece 

 
Dr Andri Ioannou (Project Coordinator), Dr Yiannis Georgiou (Project Manager) and Mrs Nicoletta 
Pantela (Research Associate) overviewed the successful implementation of PBL and the evaluation 
of Phase 1. Oliver Broadbent from ThinkUP and Søren Willert from Aalborg University were 
supportive of the overall PBL effort, all along the way.  
 
The ENGINITE team supported the young engineers in any way possible to help them enrich their 
knowledge and skills in all eight domains of the coursework. Together, we have made this a 
successful experience for the Young Engineers! 
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An overview of Phase 2 in Cyprus and in Greece 
A total of 28 engineers, 12 engineers in Cyprus and 16 engineers in Greece, had a unique 
experience participating in the ENGINITE structured internships in order further improve the 
technical knowledge as well as their employment and managerial skills gained during the previous 
phase (Phase 1: Training programme).   
 
During this phase (Phase 2: ENGINITE structured internships) the participating young engineers 
were assigned into an industrial unit/company or into a Public Sector/Regional/Municipal Body, 
according to their field of expertise, for accelerating their hands-on experiences in the industry 
and consolidating the technical knowledge/soft skills. Table 1 presents the distribution of the 
participating engineers in the available industrial units/companies or into a Public 
Sector/Regional/Municipal Bodies, in Greece and in Cyprus.  
 
Table 10: Distribution of engineers per company/industry and Public Sector/Regional/Municipal 
Bodies in Cyprus and in Greece 
 

Company Country Number of interns & specialization 

VICTORY G & L Calibers Cyprus 1 Materials engineer 

Nortest Cyprus Cyprus 1 Physician 
1 Oil & gas engineer 

Vassiliko Cement Works Public Company LTD Cyprus 1 Mechanical engineer 
1 Environmental engineer 
1 Mechanical metallurgist 

Advance Holdings LTD Cyprus 1 Environmental engineer 

KEAN LTD Cyprus 1 Chemical engineer 

Innovating Environmental Solutions Center Ltd Cyprus 1 Environmental engineer 

Technolab Cyprus 1 Geologist 

Environmental Engineering Lab Cyprus 1 Environmental engineer 

A. J. Pericleous LLC   Cyprus 1 Civil engineer 

Kissamos Health Center Greece 1 Biologist 
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Jotis Greece 1 Production engineer 

SMSbox Greece 1 Electrical engineer 

LAFARGE BETON S.A. Greece 1 Mechanical metallurgist 

Technical office “Kotsiopoulos Ioannis” Greece 1 Environmental engineer 

Hellenic homes Greece 1 Civil engineer 

Organization for the development of Crete Greece 2 Mechanical metallurgists 

Municipal Water Supply and 
Sewerage Company (DEYA) 

Greece 1 Mechanical engineer 
 

ETANAP Greece 1 Production engineer 

Municipal Water Supply and Sewerage 
Company for the North Axis (ΔΕΥΑΒΑ) 

Greece 1 Environmental engineer 

Lab. Management of Mining, Technical 
University of Crete 

Greece 2 Mechanical engineers 
1 Geoinformatics engineer 
1 Mechanical metallurgist 

Department of industry management & 
Technology, University of Piraeus 

Greece 1 Mechanical engineer 
 

 
At the outset of the structured internship all the participants were assigned: 
(a) a mentor, who acted as a liaison between the participating universities and the internship 

organizations, ensuring that the internship would run smoothly for both sides 
(b) a supervisor from the internship organization, who monitored closely the interns and their 

work, while also provided guidance and support to them as needed 
 
An internship agreement was also signed between all the involved stakeholders (interns, mentors, 
company supervisors) at the start of the structured internship (see appendix for the “Agreement 
form”). According to the internship agreement the involved stakeholders provided their consensus 
agreeing on a set of conditions e.g.: 

• The ENGINITE internship was an educational one and there was no guarantee or 
expectation that the activity would result in employment with the 
Company/Industry/Public body.  
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• The Intern would not replace or displace any employee of the Company/Industry/Public 
body.  

• The education received from the internship was for the express benefit of the Intern.  

• The Intern would receive direct and close supervision by an appropriate company 
supervisor.  

• The intern would not be entitled to wages or any compensation or benefits for the time 
spent in the internship.  

• The Company/Industry/Public body would not be liable for injury sustained or health 
conditions that may arise for the unpaid intern during the course of the internship.  

 
All the signed internship agreements can be found at: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mb_ipaXr6DTTURKKO4pXKSt8Ta_TZWwz 
 
The structured internship period lasted for three months for each engineer; in Cyprus the 
internships took place from January-April 2019, while in Greece from February-June 2019 (Figure 
28). As already mentioned, during the internship, the engineering graduates had the opportunity 
(a) to become familiar with the operations, equipment, process of the companies/industrial units 
which were placed in (Month 1), (b) to work on small scale projects as indicated by their mentors 
and company representatives (Month 2), as well as (c) to work on self-initiated projects in 
collaboration with their mentors and company representatives (Month 3).  

(a)                                                              (b)                                          (c)     
Figure 28a-c. Snapshots from the ENGINITE internship phase 

 
A crucial section of the internship period was the interns’ reflection. Reflection was considered as 
a key element which could contribute to the improvement and the professional development of 
the young engineers. In this context, in an effort to promote reflection and to support reflective 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mb_ipaXr6DTTURKKO4pXKSt8Ta_TZWwz
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processes, interns were requested to complete at a weekly basis a reflective diary. As part of their 
reflective diary, the interns were invited to provide emphasis on their working experiences and 
challenges, while explicating their impact on their learning development. Some indicative 
examples of the submitted reports can be found here: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HLSkAIEo5nVrRYUNfsp64yXGHoslPQvV 
 
Last but not least, at the end of the internship period, all of the interns were asked to submit a 
two-page report presenting their work on the projects while also reflecting on their 
accomplishments.  
 
Some indicative examples of the submitted reflective diaries can be found here: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18jZ_t8pbzlIy-TNzT2_0a8yUY4ZMn1zw 
 
In Greece the ENGINITE internships were organized and delivered by Dr Konstantinos Komnitsas 
and Dr Nikolaos Xekoukoulotakis from the Technical University of Crete. In Cyprus the ENGINITE 
internships were organized and delivered by Dr Ioannis Vyrides, Ms Elpida Georgiou, Dr Orestis 
Maragkos, Mr Charis Samanides, Mrs Maria Andronikou, Mr Andreas Andreou and Mr Panayiotis 
Andreou.  Dr Andri Ioannou (Project Coordinator), Dr Yiannis Georgiou (Project Manager) and Ms 
Nicoletta Pantela (Research Associate) overviewed the successful implementation of PBL and the 
evaluation of Phase 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HLSkAIEo5nVrRYUNfsp64yXGHoslPQvV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18jZ_t8pbzlIy-TNzT2_0a8yUY4ZMn1zw
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APPENDIX 
 

1. ENGINITE consent form 
 

2. ENGINITE internship agreement form 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 

Αγαπητοί συμμετέχοντες, 
 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ENGINITE (www.enginite.eu/), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου καθώς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των υπόλοιπων χωρών που συμμετέχουν, οφείλουμε να 
συλλέξουμε κάποια ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των 
απόφοιτων μηχανικών, τα οποία θα υποβάλουμε με το τέλος  του προγράμματος, υπό μορφή αναφοράς, στην 
ευρωπαϊκή επιτροπή.  
 
Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος δύναται να συλλεχθούν δεδομένα μέσα από 
βιντεογραφήσεις, σύντομες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια, καθώς επίσης και μέσω παρατηρήσεων πεδίου 
από έμπειρη ερευνήτρια. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα τηρηθεί η ανωνυμία και τα δεδομένα αυτά θα 
αξιοποιηθούν για ερευνητικούς και μόνο σκοπούς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σας στο 
ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι εθελοντική και μπορείτε να αποσυρθείτε από την ερευνητική 
διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. 
 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του προγράμματος δύναται να ληφθούν φωτογραφίες και 
βιντεογραφήσεις,  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διάχυσης του προγράμματος, είτε 
διαδικτυακώς είτε σε σχετικές με το πρόγραμμα παρουσιάσεις. 
 
Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, παρακαλούμε θερμά όπως συμπληρώσετε τη δήλωση 
συγκατάθεσης που ακολουθεί. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία 
 

……………………………………………………………….....………………………………………… 

❖ Παρακαλούμε όπως κυκλώσετε ότι ισχύει 
 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι / δεν αποδέχομαι να συμμετέχω στο ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος ENGINITE 
 
Δηλώνω ότι αποδέχομαι / δεν αποδέχομαι να συμμετέχω στο πλαίσιο διάχυσης του προγράμματος ENGINITE 
 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………..……………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία: ………………………………………….    Υπογραφή: ………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enginite.eu/
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Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης 
μεταξύ 

 
Εταιρείας / Φορέα 
 

Εταιρεία / Φορέας 
 
 

Υπεύθυνος 
 
 

Ταχυδρομική διεύθυνση 
 
 

Πόλη και ταχυδρομικός κώδικας 
 
 

Τηλέφωνο 
 
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
 
 

και 
Ασκούμενου 
 

Ονοματεπώνυμο 
 
 

Ειδικότητα 
 
 

Ταχυδρομική διεύθυνση 
 
 

Πόλη και ταχυδρομικός κώδικας 
 
 

Τηλέφωνο 
 
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
 

Mέντορας (Υπεύθυνος Καθηγητής) 
 

Ονοματεπώνυμο 
 
 

Θέση 
 
 

Οργανισμός 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταχυδρομική διεύθυνση 
 
 

Πόλη και ταχυδρομικός κώδικας 
 
 

Τηλέφωνο 
 
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
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Χρονική περίοδος πρακτικής άσκησης 
 
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει στις  ………./2019 και θα ολοκληρωθεί στις ………/2019 
 

Χώρος πρακτικής άσκησης και εργασίες που θα αναλάβει ο ασκούμενος 
 
Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να βοηθήσει τους απόφοιτους μηχανικούς να αποκτήσουν 

καινούριες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών, στην 

επιστημονική περιοχή 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

Ο χώρος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ο ασκούμενος αναμένεται να αναλάβει και ολοκληρώσει τις ακόλουθες εργασίες: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Η εταιρεία / ο φορέας υποχρεούται να υποδείξει στον ασκούμενο τους κανόνες και κανονισμούς 

που διέπουν τη λειτουργία της / του, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ασφαλείας, και των 

καθημερινών πρακτικών εργασίας και επικοινωνίας. Ο ασκούμενος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους. 

 

Κάθε ………………εβδομάδα/ες ο ασκούμενος και η εταιρεία θα αξιολογούν και θα 

αναδιαμορφώνουν αναλόγως τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον ασκούμενο, αν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Ο ασκούμενος οφείλει να ενημερώνει τον μέντορα (υπεύθυνο καθηγητή) του για 

οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στις εργασίες που αναφέρονται στον παρόν συμφωνητικό.  

 

Έχει γίνει κάποια άλλη διαφορετική συμφωνία για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης εκτός 

την υποβολή αναφοράς/τελικής έκθεσης προς το Πολυτεχνείο Κρήτης; (π.χ. παρουσίαση του 

ασκούμενου στην εταιρεία; ……… ΝΑΙ ………ΟΧΙ.  

 

Αν ναι, τι έχει συμφωνηθεί; 
……………………………………………………………………………………………… 
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Ώρες εργασίας 
 

Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του ασκούμενου εκτιμώνται σε …….. συμπεριλαμβανομένης ½ ώρας 

καθημερινώς για μεσημεριανό διάλειμμα.  

 

Οι ώρες εργασίας κατανέμονται στις ακόλουθες μέρες  ……………………………………….  

μεταξύ……………………. π.μ. και ……………………………… μ.μ.  

 

Όροι που διέπουν το παρόν συμφωνητικό 
• Η πρακτική άσκηση έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό και δεν υπάρχει καμία δέσμευση 

εκ μέρους της εταιρείας / φορέα ή προσδοκία από το ασκούμενο ότι η πρακτική άσκηση θα 
συνεχιστεί με μορφή μόνιμης απασχόλησης. 

• Η εκπαίδευση που παρέχεται προς τον ασκούμενο στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης είναι 
προς όφελός του. 

• Ο ασκούμενος δεν αντικαθιστά κανένα υπάλληλο της εταιρείας / του φορέα. 

• Ο ασκούμενος θα εποπτεύεται άμεσα και προσεκτικά από υπεύθυνο στέλεχος της εταιρείας / 
του φορέα. 

• Η εταιρεία / ο φορέας δεν είναι υποχρεωμένη/ος να παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση για το 
χρόνο απασχόλησης του ασκούμενου στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. 

• Η εταιρεία / ο φορέας δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τραυματισμό ή βλάβη της υγείας τους 
ασκούμενου κατά τη διάρκεια  της πρακτικής άσκησης. 
 

Συγκεκριμένα, τόσο ο ασκούμενος όσο και η εταιρεία / ο φορέας συμφωνούν από κοινού και 

αναγνωρίζουν τα εξής:  

• Η πρακτική αυτή άσκηση έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει δέσμευση ή 
προσδοκία ότι θα συνεχιστεί με μορφή μόνιμης απασχόλησης.  

• Ο ασκούμενος θα τηρεί και ανανεώνει, αν απαιτείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα το 
πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, το οποίο θα καθορίζεται από κοινού με τον υπεύθυνο της 
εταιρείας. 

• Ο ασκούμενος πρέπει να επιδεικνύει ειλικρίνεια, τυπικότητα, ευγένεια, διάθεση για συνεργασία 
και μάθηση ενώ παράλληλα, πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής και τον 
ενδυματολογικό κώδικα (αν υπάρχει) της εταιρείας / του φορέα.  

• Η μεταφορά προς και από το χώρο της εταιρείας / του φορέα είναι ευθύνη του ασκούμενου. 

• Ο ασκούμενος θα πρέπει να σέβεται την πολιτική και να υπακούει τους κανόνες και κανονισμούς 
της εταιρείας / του φορέα όπως επίσης να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές και 
διαδικασίες στο χώρο απασχόλησης. 

• Ο ασκούμενος θα πρέπει να παρέχει στον μέντορά (υπεύθυνο καθηγητή) του όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική του άσκηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών εργασιών που υλοποιεί και αναφορών που συγγράφει. 

• Ο ασκούμενος απαγορεύεται να διαρρέει δεδομένα της εταιρείας / του φορέα σε άλλα άτομα ή 
εταιρείες / βιομηχανικές μονάδες / οργανισμούς.  

• Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος πρέπει να υποβάλει στον μέντορα 
(υπεύθυνο καθηγητή) του ολοκληρωμένη έκθεση αναφοράς προς αξιολόγηση. Η έκθεση αυτή θα 
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αποτελέσει επίσης στοιχείο της αξιολόγησης του έργου Erasmus ENGINITE. Η εταιρείας / ο 
φορέας δικαιούται αντίγραφο της αναφοράς αυτής για εσωτερική χρήση. 

• Ο μέντορας (υπεύθυνος καθηγητής) υπόκειται επίσης στους κανόνες εμπιστευτικότητας και δεν 
πρέπει να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει αποκτήσει σχετικά με την εταιρεία κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή μέσω της αναφοράς του ασκούμενου. 

• Ο ασκούμενος μπορεί να δημοσιεύσει την έκθεση αναφοράς ή μέρη της, μόνο κατόπιν γραπτής 
έγκρισης από την εταιρεία / το φορέα. 

• Ο ασκούμενος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για όλους τους πιθανούς κινδύνους που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή του στο έργο ENGINITE. Με το παρόν συμφωνητικό, ο ασκούμενος 
συναινεί ότι ο ίδιος, οι εντολοδόχοι του, οι κληρονόμοι και κηδεμόνες του και οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του δεν θα προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας / του φορέα ή 
οποιουδήποτε από τους οργανισμούς και τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία 
του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE ή σε κάποιο από τα στελέχη ή διευθυντές ή υπαλλήλους τους 
συλλογικά ή ατομικά, για οποιοδήποτε τυχόν τραυματισμό ή ζημία της περιουσίας του, η οποία 
προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο έργο. Ο ασκούμενος παραιτείται από 
οποιαδήποτε δικαιώματα και αξιώσεις, για οποιοδήποτε τυχόν τραυματισμό ή για τυχαία ζημία 
της ιδιοκτησίας του, η οποία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο έργο. 

• Ο ασκούμενος αναγνωρίζει ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν είναι υπάλληλος της 
εταιρείας / φορέα και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση από την 
εταιρεία / φορέα ή τους οργανισμούς και τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία 
του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE.  

• Σε περίπτωση που το παρόν συμφωνητικό δεν ολοκληρωθεί, τα συμβαλλόμενα μέλη μπορούν να 
το ακυρώσουν άμεσα. Ο τερματισμός του συμφωνητικού πρέπει να γίνει γραπτώς από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, ο μέντορας (υπεύθυνος καθηγητής) πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς 
από το μέλος που αποχωρεί.  

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………         Τόπος: ……………………………… 

 

 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας     Ο ασκούμενος   Ο μέντορας (Υπεύθ. Καθηγητής) 

 

 

 

………………………….            ……………………          …………………… 
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6. Task 5:  Evaluation of the ENGINITE programme 
The evaluation of the ENGINITE Training Programme was based on a set of questionnaires (see 
appendix).  
 
CUT (P1) in collaboration with CUBEIE (P3) developed 4 different structured questionnaires. In 
particular, two questionnaires were developed for the evaluation of the ENGINITE Phase A 
(training programme), one questionnaire was developed for participating graduate engineers and 
one for the trainers. Likewise, another two questionnaires were developed for the evaluation of 
Phase B (Internship): One questionnaire was developed for the participating graduate engineers 
and one for the companies. What follows below is a presentation of each questionnaire.  
 

ENGINITE Phase A: Questionnaire for the participating graduate engineers 
The Questionnaire for the participating engineers was comprised from four sections. 
 
Section 1: Personal info aimed at collecting demographic information from the participating 
graduate engineers as follows: 

• Name 

• E-mail 

• Gender 

• Age  

• Nationality 

• Specialization 

• Past experience: Participation in other professional programme / seminars 

• Expectations from the ENGINITE training programme 
 
Section 2: Problem-Solving Inventory (PSI) aimed at evaluating the participating young engineers 
perceived (a) problem-solving approach/avoidance style, (b) Personal control during the problem-
solving process and (c) problem-solving confidence.   
 
Section 3: Feedback from the participating engineers about: 

• The overall ENGINITE training 

• The Employability Enhancement & Managerial Skills courses (ENGINITE courses A1-A4) 

• The Technical Knowledge Enhancement courses (ENGINITE courses B1-B4) 

• The part of the training that liked the most 

• The part of the training that liked the least 

• The major challenges during the ENGINITE training 

• Their suggested changes about the ENGINITE training programme (e.g., courses, content, 
duration, training days/times, etc.) 

• The training topics/areas that they would like to receive further training 

• The skills that they felt that need to develop further 
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Section 4: Short testimonials about the overall training experience from the participating 
graduate engineers.  

 
 
ENGINITE Phase A: Questionnaire for the trainers 
 
The Questionnaire for the trainers was comprised from three sections. 
 
Section 1: Personal info aimed at collecting demographic information from the mentors and 
trainers as follows: 
 

• Name 

• E-mail 

• Gender 

• Age  

• Nationality 

• Affiliation and position 

• Academic work/background 

• Specialization 

• Past experience: Participation as a trainer/mentor in other professional programmes/ 
seminars 

• Expectations from the ENGINITE training programme 
 
Section 2: Feedback from the trainers about: 
 

• The overall ENGINITE training 

• The courses that s/he was responsible 

• The part of the training that liked the most 

• The part of the training that liked the least 

• The major challenges during the ENGINITE training 

• Their suggested changes about the ENGINITE training programme (e.g., courses, content, 
duration, training days/times, etc.) 

• The training topics/areas s/he would you like to receive further information/ 
material/additional support to develop their training better  

• The main improvements that they identified on students during the enactment and 
implementation of the courses  
 

Section 3: Short testimonials about the overall training experience from the participating trainers.  
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ENGINITE Phase B: Questionnaire for the participating graduate engineers 
The Questionnaire for the participating engineers was comprised from three sections. 
 
Section 1: Personal info aimed at collecting demographic information from the participating 
graduate engineers as follows: 

• Name 

• E-mail 

• Gender 

• Age  

• Nationality 

• Specialization 

• Company (in which their internship took place) 

• Past experience: Participation in other structured internships 

• Expectations from the ENGINITE structured internship 
 
Section 2: Feedback from the participating graduate engineers about: 

• The overall ENGINITE structured internship 

• Their overall achievements during the internship 

• The most important positive aspects of the internship 

• What should be improved and their recommendations about the ENGINITE internship. 
 

Section 3: Short testimonials about the overall internship experience from the participating 
graduate engineers.  

 
ENGINITE Phase B: Questionnaire for the companies 
The Questionnaire for the participating companies was comprised from three sections. 
 
Section 1: Personal info aimed at collecting demographic information from the intern supervisors 
as follows: 

• Name of the intern supervisor 

• E-mail of the intern supervisor 

• Gender of the intern supervisor 

• Age of the intern supervisor 

• Nationality of the intern supervisor 

• Position of the intern supervisor 

• Academic work / Background of the intern supervisor 
 
Section 2: Company demographics aimed at collecting demographic information from the 
participating companies follows: 

• Company name 
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• Company’s field of work 

• Number of employees 

• Type of knowledge and competences specific to the company that the internship supposed 
to develop 

• Methods of knowledge transfer applied 

• Technologies that the intern was exposed to 

• Professional backgrounds of the employees that worked with the intern 
 
Section 3: Feedback from the participating companies about: 

• The overall ENGINITE structured internship 

• The usefulness of the internship to the intern 

• Suggestions for future internships in terms of duration/preparation/structure/students’ 
profile 

• Suggestions for the overall ENGINITE training 
 

Section 4: Short testimonials about the overall internship experience from the participating 
companies  
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Appendix 
 

1. The Problem-Solving Inventory 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

76 

The Problem-Solving Inventory [PSI] 
 

A rich line of research has developed around how people appraise their applied problem solving; 
that is, how they evaluate their problem-solving capacities, and in turn how such an appraisal 
affects a range of psychological, physical, and vocational outcomes (Heppner, Witty, & Dixon, 
2004). This line of research has used the Problem-Solving Inventory [PSI] (Heppner & Petersen, 
1982; Heppner, 1988), which is often regarded as the most widely used self-report measures of 
applied problem solving (Nezu, Nezu, & Perri, 1989). 
 
The PSI is designed to measure adults’ perceptions of problem-solving ability. 
 
Grounded on the hypothesis that an individual’s appraisal of one’s problem-solving skills will affect 
one’s problem-solving performance and the whole problem-solving process, Heppner and 
Petersen (1982) developed the PSI. 
 
The PSI is a widely used instrument which assesses perceived problem-solving competence, as a 
review of over 120 studies has shown (Heppner, Witty, & Dixon, 2004). It measures perceptions of 
one’s problem-solving ability, also including behaviors and attitudes associated with problem-
solving styles (Heppner & Baker, 1997).  
 
It yields three underlying dimensions, Problem-Solving Confidence, Approach-Avoidance Style, and 
Personal Control. Not only are these factors intercorrelated, but they have been proven to be 
distinct dimensions. 
 
The cultural validity of PSI, as well as its internal consistency, have been supported by many 
studies which have been conducted in Italian high school students (Nota, Heppner, Soresi, & 
Heppner, 2009), Mexican American high school students (Huang & Flores, 2013), adolescents in 
Hong Kong (Cheng & Lam, 1997) and Nigeria (Salami, Oyesoji, & Aremu, 2006), college students in 
Midwestern USA (Heppner & Petersen, 1982), Turkish college students (Sahin, Sahin, & Heppner, 
1993), South African college students (Heppner, Pretorius, Wei, Lee, & Wang, 2002), African 
American college students (Neville, Heppner, & Wang, 1997), French Canadian adults (Marcotte, 
Alain, & Gosselin, 1999) and Greek educators (Kourmousi, Xythali, Theologitou, & Koutras, 2016). 
 
The Problem Solving Inventory (PSI) (Heppner & Petersen, 1982) is a 32-item instrument that 
measures the individual’s perceptions regarding one’s problem-solving abilities and problem-
solving style in the everyday life. As such, it measures a person’s appraisals of one’s problem-
solving abilities rather than the person’s actual problem-solving skills.  
 
It consists of three factors, thus yielding three separate subscales.  
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Problem-Solving Confidence (11 items) assesses self-perceived confidence, belief and self-
assurance in effectively solving problems (e.g., “I am usually able to think up creative and effective 
alternatives to solve a problem.”).  
 
Approach-Avoidance Style (16 items) assesses whether individuals tend to approach or avoid 
problems (e.g., “When a solution to a problem was unsuccessful, I do not examine why it didn’t 
work.”). Higher scores reflect a style of avoiding rather than approaching problems.  
 
Personal Control (5 items) assesses elements of self-control on emotions and behavior (e.g., “I 
make snap judgments and later regret them.”). Higher scores on PC reflect a more negative 
perception of personal control on one’s problems.  
 
All items are scored on a six-point Likert scale, ranging from 1 = Strongly Agree to 6 = Strongly 
Disagree. A total score can be calculated as a general index of problem-solving appraisal that 
ranges from 32 to 192. Lower scores on each factor and on the total PSI score are considered 
more functional. 
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The Problem-Solving Inventory [PSI] items 
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1. When a solution to a problem was unsuccessful, I do not 
examine why it didn't work. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

2. When I am confronted with a complex problem, I do not 
bother to develop a strategy to collect information, so I can 
define exactly what the problem is. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

3. When my first efforts to solve a problem fail, I become uneasy 
about my ability to handle the situation. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

4. After I have solved a problem, I do not analyze what went 
right or what went wrong. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

5. I am usually able to think up creative and effective 
alternatives to solve a problem. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

6. After I have tried to solve a problem with a certain course of 
action, I take time and compare the actual outcome to what I 
thought should have 

happened. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

7. When I have a problem, I think up as many possible ways to 
handle it as I can until I can't come up with any more ideas. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

8. When confronted with a problem, I consistently examine my 
feelings to find out what is going on in a problem situation. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

9. I have the ability to solve most problems even though initially 
no solution is immediately apparent. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

10. Many problems I face are too complex for me to solve.  
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

11. I make decisions and am happy with them later.  
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

12.When confronted with a problem, I tend to do the first thing 
that I can think of to solve it. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

13. Sometimes I do not stop and take time to deal with my 
problems, but just kind of muddle ahead. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

14 When deciding on an idea or possible solution to a problem, I 
do not take time to consider the chances of each alternative 
being successful. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

15. When confronted with a problem, I stop and think about it 
before deciding on a next step. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 
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16. I generally go with the first good idea that comes to my 
mind. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

17. When making a decision, I weigh the consequences of each 
alternative and compare them against each other. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

18. When I make plans to solve a problem, I am almost certain 
that I can make them work. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

19. I try to predict the overall result of carrying out a particular 
course of action. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

20. When I try to think up possible solutions to a problem, I do 
not come up with very many alternatives. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

21. Given enough time and effort, I believe I can solve most 
problems that confront me. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

22. When faced with a novel situation I have confidence that I 
can handle problems that may arise. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

23. Even though I work on a problem, sometimes I feel like I am 
groping or wandering, and am not getting down to the real 
issue. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

24. I make snap judgments and later regret them.  
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

25. I trust my ability to solve new and difficult problems.  
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

26. I have a systematic method for comparing alternatives and 
making decisions. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

27. When confronted with a problem, I do not usually examine 
what sort of external things my environment may be 
contributing to my problem. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

28. When I am confused by a problem, one of the first things I 
do is survey the situation and consider all the relevant pieces of 
information. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

29. Sometimes I get so charged up emotionally that I am unable 
to consider many ways of dealing with my problems. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

30. After making a decision, the outcome I expected usually 
matches the actual outcome. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

31. When confronted with a problem, I am unsure of whether I 
can handle the situation. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 

32. When I become aware of a problem, one of the first things I 
do is to try to find out exactly what the problem is. 

 
1 

 
2 

 
  3 

 
4 

 
5 

 
6 
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7. Task 6:  Short national reports   

In this section, we will present two Short National Reports, one from each partner country (P1: 
CUT & P5: TUC) with the results that they have collected. 
 

Short national report by the Technical University of Crete (TUC), Greece 
 

ENGINITE Phase A: Feedback by the trainees 
The ENGINITE training courses period was ranked very highly by the trainees in Greece. In 
particular, as it appears in Table 11, the graduate Engineers at the Technical University in Greece 
highlighted that the training courses were interactive and engaging (x̄=4.25, SD=0.62), deemed as 
essential for their future careers (x̄=4.17, SD=0.94), contributed to the development of their 
managerial skills (x̄=4.08, SD=0.29) and equipped them better (x̄=4.00, SD=0.43).  
 
Table 11: Overall evaluation of the ENGINITE training courses 
 

The ENGINITE training courses…  Mean SD Min. Max.  

…were interactive and engaging  4.25 0.62 3.00 5.00 
…were essential for my future career  4.17 0.94 2.00 5.00 
… contributed to the development of my managerial skills  4.08 0.29 3.00 5.00 
…equipped me better  4.00 0.43 3.00 5.00 
… contributed to the development of my technical knowledge  3.92 0.51 1.00 5.00 
… increased my employability chances  3.67 0.78 3.00 5.00 
…provided me practical and hands-on knowledge  3.58 0.79 2.00 5.00 
…met my expectations  3.50 0.90 2.00 5.00 

 
Evaluating each one of the four “Employability enhancement & Managerial skills” courses, 
according to (a) its relevance, (b) its length, (c) its content, (d) its materials as well as (e) its 
trainer’s confidence and (f) expertise, it seems that the most highly-ranked course was “A4: 
Project management in Action” (x̄=4.04, SD=0.36). As it appears at Table 12, this was followed by 
“A2: Innovation, Entrepreneurial and Intrapreneurial Skills” (x̄=3.97, SD=0.44), “A1: Efficient 
Quality and Health & Safety Management Systems” (x̄=3.86, SD=0.60) and “A3: Engineering 
Systems Thinking: Re-engineering by Simplifying” (x̄=3.78, SD=0.63), which was the lowest ranked 
course.  
 
Table 12: Ranking of the “Employability enhancement & Managerial Skills” courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

A4: Project management in Action 4.04 0.36 3.67 5.00 

A2: Innovation, Entrepreneurial and Intrapreneurial Skills 3.97 0.44 3.33 5.00 
A3: Engineering Systems Thinking: Re-engineering by Simplifying 3.86 0.60 3.00 5.00 
A1: Efficient Quality and Health & Safety Management Systems 3.78 0.63 2.50 5.00 
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Evaluating each one of the four “Technical knowledge enhancement” courses, according to (a) its 
relevance, (b) its length, (c) its content, (d) its materials as well as (e) its trainer’s confidence and 
(f) expertise, it seems that the most highly-ranked course was “B4: Supply chain in a rapidly 
changing environment” (x̄=4.06, SD=0.62). As it appears at Table 13, this was followed by “B2: 
Concept to Market Product Development” (x̄=3.78, SD=0.67), “B3: Applied Process and Production 
Optimization” (x̄=3.76, SD=0.56) and “B1: Engineering Economics” (x̄=3.67, SD=0.73), which was 
the lowest ranked course.  
 
Table 13: Ranking of the “Technical knowledge enhancement” courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

B4: Supply Chain in a Rapidly Changing Environment 4.06 0.62 2.67 5.00 

B2: Concept to Market Product Development 3.78 0.67 2.67 5.00 
B3: Applied Process and Production Optimization 3.76 0.56 3.17 5.00 
B1: Engineering Economics 3.67 0.73 2.50 5.00 

 

ENGINITE Phase A: Feedback by the trainers 
The ENGINITE training courses period was also ranked very highly by the trainees in Greece. In 
particular, as it appears in Table 14, the trainers ranked highly that the training programme met 
their expectations, created positive reactions to the young engineers, contributed to employability 
enhancement of young engineers, was grounded on an adequate blend of theory and practice, 
provided appropriate support to the participants, as well as that was ready for wider 
dissemination and further exploitation. They only ranked a bit lower that the training programme 
included a selection of significant topics (x̄=4.50, SD=0.71). 
 
Table 14: Overall evaluation of the ENGINITE training programme 
 

The ENGINITE training programme…  Mean SD Min. Max.  

…met my expectations  5.00 0.00 5.00 5.00 

…created positive reactions to the young engineers  5.00 0.00 5.00 5.00 
… contributed to employability enhancement, development of 
managerial skills and technical knowledge enhancement 

 5.00 0.00 5.00 5.00 

… was grounded on an adequate blend of theory and practice  5.00 0.00 5.00 5.00 
… provided appropriate support to the participants  5.00 0.00 5.00 5.00 
… is ready for wider dissemination and further exploitation  5.00 0.00 5.00 5.00 
…included a selection of significant training topics   4.50 0.71 5.00 5.00 

 
Focusing on the ENGINITE training courses and their delivery the trainers evaluated highly that 
their courses were relevant to the participants’ needs (x̄=5.00, SD=0.00) as well as that the 
materials provided during the courses were helpful (x̄=5.00, SD=0.00). However, they evaluated 
lower that they were knowledgeable for all the topics of the courses they were requested to 
deliver (x̄=3.00, SD=2.83). 
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   Table 15: Evaluation of the ENGINITE training courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

My course(s) was/were relevant to the participants' needs 5.00 0.00 5.00 5.00 

Materials provided were helpful 5.00 0.00 5.00 5.00 
Length of training was sufficient for my course(s) 4.50 0.71 4.00 5.00 
Content was well organized 4.50 0.71 4.00 5.00 
I was confident and well-prepared 4.50 0.71 4.00 5.00 
I was knowledgeable for all topics related to my course(s) 3.00 2.83 1.00 5.00 

 

ENGINITE Phase B: Feedback by the interns 
The ENGINITE internship period was ranked very highly by the interns in Greece, as all the aspects 
were evaluated above the average. In particular, as it appears in Table 16, the interns in Greece 
highlighted that during the internship period they had initiated and successfully completed new 
projects (x̄=4.50, SD=0.67) and they developed new technical knowledge (x̄=4.25, SD=0.62). They 
have only evaluated a bit lower the degree they understood the real industry culture (x̄=3.67, 
SD=1.23). 
 
Table 16: Overall evaluation of the ENGINITE internship 
 

During the ENGINITE internship… Mean SD Min. Max.  

… I have initiated and successfully completed new projects 4.50 0.67 3.00 5.00 
…I have developed new technical knowledge 4.25 0.62 3.00 5.00 
…the skills I developed during the training courses were improved 4.17 0.58 3.00 5.00 
…I have increased my employability potentials 4.17 0.72 3.00 5.00 
… I became better equipped 4.17 0.58 3.00 5.00 
… my expectations were met during the ENGINITE internship 4.00 0.85 2.00 5.00 
…I have developed new skills 4.00 0.95 2.00 5.00 
…the technical knowledge gained during the training courses was improved  3.92 0.90 2.00 5.00 
… I have created a network with like-minded people 3.92 1.08 1.00 5.00 
…I have received feedback from successful entrepreneurs/company 
representatives 

 
3.92 

 
1.16 

 
1.00 

 
5.00 

…I have opened new channels with the company’s representative 3.75 1.06 1.00 5.00 
… I have understood the real industry culture 3.67 1.23 1.00 5.00 

 
On the same vein, focusing on the positive aspects of the internship period the participating young 
engineers highlighted the following ones: 
• Development of technical knowledge and practical experience 
• Understanding how the industry works 
• Improvement of project management skills (Undertake and execute projects within particular 

deadlines) 
• Improving problem solving skills 
• Networking / Collaboration and interaction with industry experts 
• Increase of employability potentials 
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Importantly, the vast majority of the participating engineers in Greece (75%) reported that they 
were planning to stay in contact with their hosting organizations.  
 

ENGINITE Phase B: Feedback by the company supervisors 
The feedback received by the company supervisors about the interns was also relatively high, as 
all the aspects were evaluated above the average. In particular, as it appears in Table 17, the 
company supervisors in Greece highlighted that the interns adjusted quickly to the working 
environment of the company (x̄=5.00, SD=0.00), were motivated (x̄=4.75, SD=0.50), contributed to 
the goals of the company (x̄=4.75, SD=0.50) and the projects of the company (x̄=4.75, SD=0.50), 
had a smooth collaboration (x̄=4.75, SD=0.50) and took part in a constructive internship (x̄=4.75, 
SD=0.50). They evaluated a little bit lower that the interns brought new and innovative ideas to 
the company (x̄=4.50, SD=1.00), could find innovative solutions to our company's challenges 
(x̄=4.50, SD=1.00) and could be an ideal new addition to the company (x̄=4.50, SD=1.00). 
 
Table 17: Overall evaluation of the ENGINITE interns 
 

The intern…  Mean SD Min. Max.  

… adjusted quickly to the working environment of the 
company 

 5.00 0.00 5.00 5.00 

…was motivated and showed real interest for the company  4.75 0.50 4.00 5.00 
… contributed to the goals of the company  4.75 0.50 4.00 5.00 
… contributed to the projects of the company  4.75 0.50 4.00 5.00 
…had a smooth and productive collaboration with the 
company 

 4.75 0.50 4.00 5.00 

…took part in a constructive and supportive internship  4.75 0.50 4.00 5.00 
… brought new and innovative ideas to our company  4.50 1.00 3.00 5.00 
… could find innovative solutions to our company's challenges  4.50 1.00 3.00 5.00 
…could be an ideal new addition to the company  4.50 1.00 3.00 5.00 

 
Importantly, all the company supervisors, reported that: 

• Their expectations were met to their highest degree 

• The internship period was of high value for the participating interns 
 
In this context, it is not a surprising that all the company supervisors (100%) reported that they 
were planning to stay in contact with the young interns, after the end of the partnership period.  
 

Short national report by the Cyprus University of Technology (CUT), Cyprus 
 

ENGINITE Phase A: Feedback by the trainees 
The ENGINITE training courses period was ranked very highly by the trainees in Cyprus. In 
particular, as it appears in Table 18, the graduate Engineers at the Cyprus University of Technology 
highlighted that the training courses were interactive and engaging (x̄=4.78, SD=0.44), provided 
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practical and hands-on knowledge (x̄=4.33, SD=0.71), contributed to the development of their 
managerial skills (x̄=4.33, SD=0.71) and equipped them better (x̄=4.33, SD=0.71).  
 
Table 18: Overall evaluation of the ENGINITE training courses 
 

The ENGINITE training courses…  Mean SD Min. Max.  

…were interactive and engaging  4.78 0.44 4.00 5.00 
…provided me practical and hands-on knowledge  4.33 0.71 3.00 5.00 
… contributed to the development of my managerial skills  4.33 0.71 3.00 5.00 
…equipped me better  4.33 0.71 3.00 5.00 
…were essential for my future career  4.22 0.67 3.00 5.00 
… increased my employability chances  4.11 0.78 3.00 5.00 
…met my expectations  3.89 0.60 3.00 5.00 
… contributed to the development of my technical knowledge  3.22 1.20 1.00 4.00 

 
Evaluating each one of the four “Employability enhancement & Managerial skills” courses, 
according to (a) its relevance, (b) its length, (c) its content, (d) its materials as well as (e) its 
trainer’s confidence and (f) expertise, it seems that the most highly-ranked course was “A4: 
Project management in Action” (x̄=4.31, SD=0.60). As it appears at Table 19, this was followed by 
“A1: Efficient Quality and Health & Safety Management Systems” (x̄=4.14, SD=0.53), “A2: 
Innovation, Entrepreneurial and Intrapreneurial Skills” (x̄=3.96, SD=0.38), and “A3: Engineering 
Systems Thinking: Re-engineering by Simplifying” (x̄=3.89, SD=0.61), which was the lowest ranked 
course.  
 
Table 19: Ranking of the “Employability enhancement & Managerial Skills” courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

A4: Project management in Action 4.31 0.60 3.50 5.00 

A1: Efficient Quality and Health & Safety Management Systems 4.14 0.53 3.17 4.83 
A2: Innovation, Entrepreneurial and Intrapreneurial Skills 3.96 0.38 3.50 4.83 
A3: Engineering Systems Thinking: Re-engineering by Simplifying 3.89 0.61 3.17 5.00 

 
Evaluating each one of the four “Technical knowledge enhancement” courses, according to (a) its 
relevance, (b) its length, (c) its content, (d) its materials as well as (e) its trainer’s confidence and 
(f) expertise, it seems that the most highly-ranked course was “B4: Supply chain in a rapidly 
changing environment” (x̄=4.09, SD=0.51). As it appears at Table 20, this was followed by “B1: 
Engineering Economics” (x̄=3.93, SD=0.98), “B3: Applied Process and Production Optimization” 
(x̄=3.72, SD=1.04) and “B2: Concept to Market Product Development” (x̄=3.50, SD=1.05), which 
was the lowest ranked course.  
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Table 20: Ranking of the “Technical knowledge enhancement” courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

B4: Supply Chain in a Rapidly Changing Environment 4.09 0.51 3.50 5.00 

B1: Engineering Economics 3.93 0.98 2.00 5.00 
B3: Applied Process and Production Optimization 3.72 1.04 1.33 5.00 
B2: Concept to Market Product Development 3.50 1.05 1.33 4.67 

 

ENGINITE Phase A: Feedback by the trainers 
The ENGINITE training courses period was also ranked very highly by the trainees.  In particular, as 
it appears in Table 21, the trainers ranked highly that the training programme provided 
appropriate support to the participants (x̄=5.00, SD=0.00), included a selection of significant topics 
(x̄=4.80, SD=0.45), and contributed to employability enhancement of young engineers (x̄=4.80, 
SD=0.45). They only ranked a bit lower that the training programme was grounded on an adequate 
blend of theory and practice (x̄=4.20, SD=0.45) as well as that was ready for wider dissemination 
(x̄=4.20, SD=0.45). 
 
Table 21: Overall evaluation of the ENGINITE training programme 
 

The ENGINITE training programme…  Mean SD Min. Max.  

… provided appropriate support to the participants  5.00 0.00 5.00 5.00 

…included a selection of significant training topics   4.80 0.45 4.00 5.00 
… contributed to employability enhancement, development of 
managerial skills and technical knowledge enhancement 

 4.80 0.45 4.00 5.00 

…created positive reactions to the young engineers  4.60 0.55 4.00 5.00 
…met my expectations  4.40 0.55 4.00 5.00 
… was grounded on an adequate blend of theory and practice  4.20 0.45 3.00 5.00 
… is ready for wider dissemination and further exploitation  4.20 0.45 3.00 5.00 

 
Focusing on the ENGINITE training courses and their delivery the trainers evaluated highly that 
they were confident and well prepared (x̄=4.80, SD=0.45) as well as that the materials provided 
during the courses were helpful (x̄=4.80, SD=0.45). However, they evaluated lower the length of 
the training courses (x̄=3.20, SD=0.84). 
 
Table 22: Evaluation of the ENGINITE training courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

Materials provided were helpful 4.80 0.45 4.00 5.00 
I was confident and well-prepared 4.80 0.45 4.00 5.00 
My course(s) was/were relevant to the participants' needs 4.60 0.54 4.00 5.00 
Content was well organized 4.60 0.89 3.00 5.00 
I was knowledgeable for all topics related to my course(s) 4.60 0.89 3.00 5.00 
Length of training was sufficient for my course(s) 3.20 0.84 2.00 4.00 
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ENGINITE Phase B: Feedback by the interns 
The ENGINITE internship period was ranked very highly by the interns in Cyprus, as all the aspects 
were evaluated above the average. In particular, as it appears in Table 23, the interns in Cyprus 
highlighted that during the internship period they became better equipped (x̄=4.55, SD=0.52) and 
they developed new technical knowledge (x̄=4.55, SD=0.52). They have only evaluated a bit lower 
the feedback from successful entrepreneurs/company representatives (x̄=3.91, SD=0.54). 
 
Table 23: Overall evaluation of the ENGINITE internship 
 

During the ENGINITE internship… Mean SD Min. Max.  

… I became better equipped 4.55 0.52 4.00 5.00 
… I have developed new technical knowledge 4.55 0.52 4.00 5.00 
…the technical knowledge I gained during the training courses was 
improved  

4.45 0.52 4.00 5.00 

… I have initiated and successfully completed new projects 4.45 0.52 4.00 5.00 
… I have understood the real industry culture 4.45 0.52 3.00 5.00 
… I have created a network with like-minded people 4.45 0.52 4.00 5.00 
… my expectations were met during the ENGINITE internship 4.36 0.67 3.00 5.00 
…I have increased my employability potentials 4.36 0.67 3.00 5.00 
…I have developed new skills 4.27 0.65 3.00 5.00 
…I have opened new channels with the company’s representative 4.27 0.65 3.00 5.00 
…the skills I developed during the training courses were improved 4.18 0.60 3.00 5.00 
…I have received feedback from successful entrepreneurs/company 
representatives 

3.91 0.54 3.00 5.00 

 
Likewise, focusing on the positive aspects of the internship period the participating young 
engineers highlighted the following ones: 
 
• Increase of motivation 
• Development of technical knowledge and practical experience 
• Understanding how the industry works 
• Improvement of project management skills (Undertake and execute projects within particular 

deadlines) 
• Improving problem solving skills 
• Networking / Collaboration and interaction with industry experts 

 
Importantly, all the participating engineers in Cyprus (100%) reported that they were planning to 
stay in contact with their hosting organizations.  
 

ENGINITE Phase B: Feedback by the companies 
The feedback received by the company supervisors in Cyprus about the interns was also relatively 
high, as all the aspects were evaluated above the average. In particular, as it appears in Table 24, 
the company supervisors in Cyprus highlighted that the interns had a smooth and productive 
collaboration with the company (x̄=4.89, SD=0.33), was motivated (x̄=4.78, SD=0.44) and adjusted 
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quickly to the working environment (x̄=4.78, SD=0.44). They evaluated a little bit lower the fact 
that the interns could find innovative solutions to the company’s challenges (x̄=3.67, SD=0.71) or 
that the interns brought new and innovative ideas to the company (x̄=3.33, SD=.71). 
 
Table 24: Overall evaluation of the ENGINITE internship 
 

The intern…  Mean SD Min. Max.  

…had a smooth and productive collaboration with the 
company 

 4.89 0.33 4.00 5.00 

…was motivated and showed real interest for the company  4.78 0.44 4.00 5.00 
… adjusted quickly to the working environment of the 
company 

 4.78 0.44 4.00 5.00 

… contributed to the projects of the company  4.44 0.53 4.00 5.00 
…took part in a constructive and supportive internship  4.44 0.53 4.00 5.00 
… contributed to the goals of the company  4.33 0.71 3.00 5.00 
…could be an ideal new addition to the company  4.22 0.83 3.00 5.00 
… could find innovative solutions to our company's challenges  3.67 0.71 3.00 5.00 
… brought new and innovative ideas to our company  3.33 0.71 3.00 5.00 

 
Importantly, all the company supervisors, reported that: 

• Their expectations were met to their highest degree 

• The internship period was of high value for the participating interns 
 
In this context, it is not a surprising that all the company supervisors (100%) reported that they 
were planning to stay in contact with the young interns, after the end of the partnership period.  
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8. Task 7:  Consolidated evaluation report 

In this section, we present the consolidated evaluation report, analysing and synthesizing together 
the main results derived from the two phases of the ENGINITE pilot training programme. In 
particular, we will present the feedback as well as a selection of testimonials received by the 
trainees and the trainers/mentors, during the 1st phase of the programme, namely about the 
training courses period. We will then present the feedback as well as a selection of testimonials 
received by the trainees and the companies, during the 2nd phase of the programme, namely 
about the structured internship period.  
 

ENGINITE Phase A: Feedback by the trainees 
Overall, the ENGINITE training courses period was ranked highly by the trainees in Greece and in 
Cyprus. In particular, as it appears in Table 25, the graduate Engineers highlighted that the training 
courses were interactive and engaging (x̄=4.48, SD=0.60), contributed to the development of their 
managerial skills (x̄=4.19, SD=0.51) and were essential for their future careers (x̄=4.19, SD=0.51).  
 
Table 25: Overall evaluation of the ENGINITE training courses 
 

The ENGINITE training courses…  Mean SD Min. Max.  

…were interactive and engaging  4.48 0.60 3.00 5.00 

… contributed to the development of my managerial skills  4.19 0.51 3.00 5.00 

…were essential for my future career  4.19 0.81 2.00 5.00 

…equipped me better  4.14 0.57 3.00 5.00 
…provided me practical and hands-on knowledge  3.90 0.83 2.00 5.00 
… increased my employability chances  3.86 0.79 3.00 5.00 
…met my expectations  3.67 0.80 2.00 5.00 
… contributed to the development of my technical knowledge  3.62 0.92 1.00 5.00 

 
Importantly, the ENGINITE training courses had a significant positive impact on the graduated 
engineers and improved their problem-solving abilities as well as their problem-solving style in 
everyday life. As appears in Table 26, there was a statistically significant increase in the 
participating engineers’ (a) “Approach” style towards problem-solving, (b) Personal control over 
problem-solving, and (c) Self-confidence during problem-solving.  
 
Table 26: Pre-Post problem-solving abilities and style in everyday life 
 

 Pre-test 
(Before the ENGINITE courses) 

 Post-test 
(After the ENGINITE courses) Z 

 Mean SD Mean SD 

“Approach” style 4.42 0.44  4.85 0.49 -2.49* 

Personal control 4.27 0.82  4.83 0.99 -2.17* 
Self-confidence 4.71 0.52  4.99 0.56 -2.09* 

*p<.05, **p<.01.  ***p<.001 
Note. Likert-Scale 1-5 (1=Min. and 5=Max)  
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Evaluating each one the eight ENGINITE courses according to (a) its relevance, (b) its length, (c) its 
content, (d) its materials as well as (e) its trainer’s confidence and (f) expertise, it seems that the 
“Employability enhancement & Managerial Skills” courses were ranked higher in comparison to 
the the “Technical knowledge enhancement” courses.  
 
Table 27: Ranking of the “Employability enhancement & Managerial Skills” courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

A4: Project management in Action 4.16 0.49 3.50 5.00 

B4: Supply Chain in a Rapidly Changing Environment 4.07 0.56 2.67 5.00 
A2: Innovation, Entrepreneurial and Intrapreneurial Skills 3.97 0.41 3.33 5.00 
A1: Efficient Quality and Health & Safety Management Systems 3.94 0.61 2.50 5.00 
A3: Engineering Systems Thinking: Re-engineering by Simplifying 3.87 0.59 3.00 5.00 
B1: Engineering Economics 3.78 0.83 2.00 5.00 
B3: Applied Process and Production Optimization 3.75 0.78 1.33 5.00 
B2: Concept to Market Product Development 3.66 0.84 1.33 5.00 

 
The participating young engineers attributed these evaluations, on the following reasoning.   
 
The Employability enhancement & managerial skills courses were: 

• Easy to follow (there was no technical content) 
• Quite novel / New insights (not included in prior academic studies) 
• Length was relatively enough to cover the content 

On the other hand, focusing on the Technical knowledge enhancement courses: 
• Some engineers had prior knowledge for some of them (not novel) 
• Some engineers found it somehow difficult to follow and grasp everything due to their 

backgrounds 
• More time was needed to cover in more depth these topics 

 
Next, focusing on the aspects of the training that they liked most the participating engineers 
highlighted (a) the problem-based process, (b) the collaboration between the team members 
especially with the engineers with different background, (c) the interaction between the trainers 
and the trainees, (d) the project-based nature of the courses (by the end of each course a project 
should be submitted), and (e) the courses which were based on real-life problems, included 
training with new software as well as presentations by industry experts. 
 
The participating engineers also highlighted that they had to deal with various challenges such as 
(a) the daily commitment to attend the programme, while also working or studying at the same 
time, (b) the multi-disciplinarity of the groups and the collaboration between the group members, 
(c) the problem-solving process as a demanding pedagogy (e.g., complexity of real-world 
problems, trying to approach a problem in an interdisciplinary way, trying to reconciliate different 
options etc.), and (d) the weekly presentations and deliverables. Importantly, the major challenge 
identified by the participating engineers was the relatively limited duration of each course. As such 
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the main suggestion of the participants was the extension of the programme, which would allow 
more time for the problem-solving process, opportunities for deepening more into each course as 
well as more time for the project assignments. However, despite these challenges, all the 
participants marked highly the ENGINITE training courses period and this was also reflected in 
their testimonials. What follows below, is a selection from the testimonials which cover the 
spectrum of the input provided by the young engineers.  
 
“The ENGINITE training program is a good opportunity for recently graduated mechanical 
engineers to expand their knowledge and get a good practice experience. The period of time given 
is nearly adequate, proportionally to the subjects but the trainers did their best in most cases. It's 
surely a good life-lesson, about how other engineers think about themselves or the market 
approach, but also a good opportunity to establish ways to communicate and work with others 
under a team-type umbrella.” 
Trainee (Female), 29 years-old, Cyprus  
 
“ENGINITE was an intensive but very useful programme, adding value not only to my knowledge 
but also to my interpersonal skills, respecting always the people and the environment around me.” 
Trainee (Male), 26 years-old, Cyprus  
 
“ENGINITE it was a very good experience for me, as I enhanced my time management, 
organization and presentation skills. I strengthened my weaknesses. I was given the opportunity to 
meet people that work in industry and shared their knowledge with us. Trainers shared their 
experience and were there to explain everything using real-life examples, especially when our ideas 
were unrealistic! I also developed more skills including innovation and project management. I 
learnt about new concepts and theories grounded on other engineering disciplines.” 
Trainee (Female), 22 years-old, Cyprus  
 
“I am glad that I participated in the ENGINITE training program. I came with contact with people 
from other field, we exchanged views and we cooperated in order to solve a problem or to create a 
project from the begin. I hope that all the experience will help me for my future as engineer.” 
Trainee (Female), 23 years-old, Greece  
 
“The ENGINITE training program was a very nice experience. The training expanded our knowledge 
in many areas of engineering, giving us the opportunity to solve real and complex problems. Also, it 
gave us skills that we can use in our career.” 
Trainee (Female), 25 years-old, Cyprus  
 
“The lessons were interactive. I loved that I met new people and we exchanged theories and ideas. 
I liked that I trained to the management because I didn’t t had any experiences before and also the 
Professors were really helpful and explaining every question we had. The negative of the training 
was that we had to be attend every day for 3 hours continuously.” 
Trainee (Male), 29 years-old, Cyprus  
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“ENGINITE is a good training program. I met and worked with interesting people. I learned many 
new things and I am waiting for the training in industry!” 
Trainee (Male), 29 years-old, Cyprus  
 
“Overall the ENGINITE training programme is a good opportunity for someone who has just 
finished his/her studies to expand their knowledge and also apply what they learnt from their 
studies in actual everyday problems. Furthermore, you get to meet new people from different fields 
of study and learn to cooperate with them in order to achieve a goal. ENGINITE is a programme I 
would definitely recommend.” 
Trainee (Female), 23 years-old, Greece  
 
 
 

ENGINITE Phase A: Feedback by the trainers 
The ENGINITE training courses period was also ranked very highly by the trainees. In particular, as 
it appears in Table 28, the trainers ranked highly that the training programme provided 
appropriate support to the participants (x̄=5.00, SD=0.00) as well as that it contributed to 
employability enhancement, development of managerial skills as well as to technical knowledge 
enhancement of the young engineers (x̄=4.86, SD=0.38). They only ranked a bit lower that the 
training programme was grounded on an adequate blend of theory and practice (x̄=4.43, SD=0.54) 
as well as that was ready for wider dissemination (x̄=4.43, SD=0.54). 
 
Table 28: Overall evaluation of the ENGINITE training programme 
 

The ENGINITE training programme… Mean SD Min. Max.  

… provided appropriate support to the participants 5.00 0.00 5.00 5.00 

… contributed to employability enhancement, development of 
managerial skills and technical knowledge enhancement 

4.86 0.38 4.00 5.00 

…created positive reactions to the young engineers 4.71 0.49 4.00 5.00 
…included a selection of significant training topics  4.71 0.49 4.00 5.00 
…met my expectations 4.57 0.54 4.00 5.00 
… was grounded on an adequate blend of theory and practice 4.43 0.54 4.00 5.00 
… is ready for wider dissemination and further exploitation 4.43 0.54 4.00 5.00 

 
 
Focusing on the ENGINITE training courses and their delivery the trainers evaluated highly that 
materials provided during the courses were helpful (x̄=4.86, SD=0.38). However, aligned with the 
young engineers’ assessment the trainers evaluated also lower the length of training (x̄=3.57, 
SD=0.98).  
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Table 29: Evaluation of the ENGINITE training courses 
 

 Mean SD Min.  Max. 

Materials provided were helpful 4.86 0.38 4.00 5.00 
My course(s) was/were relevant to the participants' needs 4.71 0.49 4.00 5.00 
I was confident and well-prepared 4.71 0.49 4.00 5.00 
Content was well organized 4.57 0.79 3.00 5.00 
I was knowledgeable for all topics related to my course(s) 4.14 1.57 1.00 5.00 
Length of training was sufficient for my course(s) 3.57 0.98 2.00 5.00 

 
Focusing on the aspects of the training that the trainers liked the most, the trainers highlighted  
(a) the problem-based learning approach, (b) the face-to-face interaction with the participants, (c) 
the practical field training exercises and the use of case studies, (d) the project presentations by 
the young engineers as well as (e) the reflective sessions with the young engineers.  
 
The trainers also highlighted that they had to deal with various challenges such as (a) to motivate 
engineers with different background into the PBL approach, (b) to transfer knowledge and to 
develop new skills to young engineers via the PBL approach, (c) to address the needs and 
expectations of all engineers given their different backgrounds and starting points. Importantly, 
the major challenge identified by the trainers was also the relatively limited duration of each 
course. As such the main suggestion of the trainers was the extension of the programme, which 
would allow more time for the problem-solving process as well as more opportunities for 
deepening more into each course. However, despite these challenges, all the trainers marked 
highly the ENGINITE training courses period and this was also reflected in their testimonials. What 
follows below, is a selection from the testimonials which cover the spectrum of the input provided 
by the ENGINITE trainers.  
 
“ENGINITE was an ambitious project which introduced the PBL approach to young engineers with 
different scientific backgrounds. It has definitely improved their problem-solving skills and 
employability prospects and I hope that they will remember this experience for several years.” 
Trainer (Male), 57 years-old, Greece  
 
“ENGINITE training was a groundbreaking experience both for the participants and the facilitators 
and definitely this initiation should be adopted broadly in Engineering Education in Europe.” 
Trainer (Male), 33 years-old, Cyprus  
 
“ENGINITE training program was a great opportunity for every young graduate in order to be 
trained to use the knowledge that they already have and to cultivate skills that let them identify 
what they need to learn or develop in order to solve/propose solutions to any problem that might 
arise during their professional journey.” 
Trainer (Female), 29 years-old, Cyprus  
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“Studying the PBL education method and through the meetings I became a better trainer, and this 
was worthwhile the effort. In this way I was able to inspire the ENGINITE trainees to became 
independent learners who can continue to learn on their own in life. And this was a success! “ 
Trainer (Male), 34 years-old, Cyprus  
 
“ENGINITE is a training program that can help to minimize the cup that exist between the 
university and the industry. From my experience of this project, the young engineers had the 
opportunity to see real problems and through PBL after researching and combined their skills from 
there different degrees and knowledge (like in a real-life industry) they were able to recommend 
solutions that were good enough to be real solution scenarios.” 
Trainer (Female), 39 years-old, Cyprus  
 
“ENGINITE, is the most experiential and compact training programme for young engineers to date, 
which prepares them for the industry real-time! It covers a blend of engineering & business 
industry topics and gives them the opportunity to build invaluable soft-skills. Additionally, young 
engineers get to practice their learnings and solve real industry problems through placements in 
relevant and high-performing organizations. The programmes lies its principles in PBL learning, 
which makes it even more innovative, market-relevant and appealing. The international market is 
hungry for adaptive and practical skills, and ENGINITE hits right on spot!” 
Trainer (Female), 33 years-old, Cyprus  
 

ENGINITE Phase B: Feedback by the interns 
The ENGINITE internship period was ranked very highly by the interns, as all the aspects were 
evaluated above the average. In particular, as it appears in Table 30, the interns highlighted that 
during the internship period they had initiated and successfully completed new projects (x̄=4.48, 
SD=0.59) and that they developed new technical knowledge (x̄=4.39, SD=0.58). They have only 
evaluated a bit lower the feedback received from successful entrepreneurs/company 
representatives (x̄=3.91, SD=0.90). 
 
Table 30: Overall evaluation of the ENGINITE internship 
 

During the ENGINITE internship… Mean SD Min. Max. 

… I have initiated and successfully completed new projects 4.48 0.59 3.00 5.00 
…I have developed new technical knowledge 4.39 0.58 3.00 5.00 
… I became better equipped 4.35 0.57 3.00 5.00 
…I have increased my employability potentials 4.26 0.69 3.00 5.00 
… my expectations were met during the ENGINITE internship 4.17 0.78 2.00 5.00 
…the technical knowledge I gained during the training courses was improved  4.17 0.78 2.00 5.00 
…the skills I developed during the training courses were improved 4.17 0.58 3.00 5.00 
… I have created a network with like-minded people 4.17 0.89 1.00 5.00 
…I have developed new skills 4.13 0.81 2.00 5.00 
… I have understood the real industry culture 4.04 1.07 1.00 5.00 
…I have opened new channels with the company’s representative 4.00 0.90 1.00 5.00 
…I have received feedback from successful entrepreneurs/company representatives 3.91 0.90 1.00 5.00 
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Focusing on their major achievements of the internship period the participating young engineers 
highlighted the following ones: 
• Bridged the academia with labor 
• Development of self-awareness (recognition of strengths and weaknesses), self-esteem and 

confidence 
• Development of collaboration and communication skills (learned how to work efficiently 

together with people of different background, expertise) 
• Put in practice theoretical knowledge gained during the undergraduate studies and the 

ENGINITE training courses 
• Development of technical knowledge and practical experience 
• Improvement of project management skills (Undertake and execute projects within particular 

deadlines) 
• Improvement of problem-solving skills 
• Networking / Collaboration and interaction with industry experts 
• Development of a professional portfolio 
• Understanding how the industry works 
• Increase of the employability potentials 

 
Importantly, most of the participating engineers (87%) reported that they were planning to stay in 
contact with their hosting organizations.  
 
Overall, all the participants marked highly the ENGINITE internship period and this was also 
reflected in their testimonials. What follows below, is a selection from the testimonials which 
cover the spectrum of the input provided by the young engineers.  
 
The ENGINITE internship was very useful for all the young engineers who have just completed their 
undergraduate studies and they would like to get ready for the world of the industry. The mindset 
of the industrial world is much different from whatever I have been taught at the university. In 
addition, the problem-based learning has been proved as an idea approach for the investigation 
and the solution of complex and authentic problems.  
Intern (Female), 27 years-old, Cyprus  
 
The ENGINITE internship not only helped me to improve my skills in the design of processes and 
new products, but at the same time it provided me the opportunity to participate in a real-world 
project relevant to my domain. The problem-based learning, which was employed during the 
ENGINITE training courses, helped me at a great degree during my internship. At this point, not 
only I can find much easier a solution to a problem, but at the same time, I have the ability to 
evaluate the implementation of a given solution taking into account multiple parameters related to 
the economy, the society and the environment.  
Intern (Female), 22 years-old, Cyprus  
 



 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

96 

Overall, the ENGINITE internship was a really good program. Through my participation I had the 
chance to meet new people and share/develop fresh ideas. Furthermore, I was given the chance to 
work for a big company and got to see first-hand the procedures followed and the actions that 
need to be taken in order for a company to maintain its high standards. I also got to further expand 
the technical knowledge and skills I acquired through my studies at the Technical University of 
Crete. Overall, I would definitely recommend the ENGINITE program because it gives young 
graduates the opportunity to develop their skills and integrate smoothly into the working 
environment. 
Intern (Female), 23 years-old, Greece  
 
The ENGINITE internship was the most vivid and creative part of the program and made the 
ENGINITE complete and more meaningful. 
Intern (Male), 32 years-old, Greece  
 

ENGINITE Phase B: Feedback by the company supervisors 
The feedback received by the company supervisors about the interns was also relatively high, as 
all the aspects were evaluated above the average. In particular, as it appears in Table 31, the 
company supervisors highlighted that the interns adjusted quickly to the working environment 
(x̄=4.85, SD=0.38) and had a smooth and productive collaboration with the company (x̄=4.85, 
SD=0.38). They evaluated a little bit lower the fact that the interns could find innovative solutions 
to the company’s challenges (x̄=3.92, SD=0.86) or that the interns brought new and innovative 
ideas to the company (x̄=3.69, SD=0.95). 
 
Table 31: Overall evaluation of the ENGINITE internship 
 

The intern…  Mean SD Min. Max.  

… adjusted quickly to the working environment of the 
company 

 4.85 0.38 4.00 5.00 

…had a smooth and productive collaboration with the 
company 

 4.85 0.38 4.00 5.00 

…was motivated and showed real interest for the company  4.77 0.44 4.00 5.00 
… contributed to the projects of the company  4.54 0.52 4.00 5.00 
…took part in a constructive and supportive internship  4.54 0.52 4.00 5.00 
… contributed to the goals of the company  4.46 0.66 3.00 5.00 
…could be an ideal new addition to the company  4.31 0.85 3.00 5.00 
… could find innovative solutions to our company's challenges  3.92 0.86 3.00 5.00 
… brought new and innovative ideas to our company  3.69 0.95 3.00 5.00 

 
Importantly, all the company supervisors, reported that: 

• Their expectations were met to their highest degree 

• The internship period was of high value for the participating interns 
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In this context, it is not a surprising that all the company supervisors (100%) reported that they 
were planning to stay in contact with the young interns, after the end of the partnership period.  
 
This positive evaluation was also reflected in the company supervisors’ testimonials. What follows 
below, is a selection from the testimonials which cover the spectrum of the input provided by the 
company supervisors. 
 
Our experience with the ENGINITE intern was fantastic! She worked very professionally, and she 
had a constructive mindset. She did a fabulous job and I believe that she also gained a lot.   
Company supervisor (Male), 33 years-old, Cyprus 
 
The internship was very useful for our company. The internship provided various knowledge to be 
used in a demanding working environment. For example, the trainee was able to learn in a short 
period of time to carry out daily quality assurance reviews and to reassess the maintenance 
schedule for three production departments. The trainee's ability to understand the steps of the 
production line and the importance of each of them was one of the major gains in the internship. 
Company supervisor (Male), 523 years-old, Cyprus 
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9. Task 8: Finalization of the ENGINITE training programme 

Taking into account the results derived from the Consolidated Evaluation Report, the finalization 
of the ENGINITE Training Programme was carried out, in the context of a reflective activity. In 
particular, for the finalization of the ENGINITE training programme the members of the ENGINITE 
consortium and the ENGINITE trainers were asked to participate in a face-to-face reflective 
activity. The reflective activity took place during the 4th project meeting, which took place on April 
9th and 10th 2019 at the Cyprus University of Technology, and it had a duration of three hours.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 29a-d. Snapshots from the reflective activity 
 
As part of the activity, which took the form of a focus group, the participants were asked to reflect 
on the two phases of the ENGINITE pilot training programme (Phase1: Training programme and 
Phase2: Structured internship) in order to report and discuss: 

• The Strengths (Positive elements) of the ENGINITE pilot programme  

• The Weaknesses (Negative elements) of the ENGINITE pilot programme 

•  The Opportunities (Unexpected positive elements) emerged during the implementation 
of the ENGINITE pilot programme 
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• The Threats (Unexpected challenges) emerged during the implementation of the ENGINITE 
pilot programme 

 
In particular, the focus group was based on the SWOT (Strengths-Weaknesess-Opportunities-
Threats) analysis model (see Appendix for the focus group protocol). What follows below is the 
presentation of the main findings derived from the reflective activity.  
 

Phase 1: The ENGINITE training programme 
B. Strengths (Positive elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted a total of nine (9) main strengths 
(positive elements) of the ENGINITE training programme. In particular, according to the feedback 
received during the focus group: 
 
The ENGINITE training programme… 
 

● …was based on Problem-based Learning (PBL) as a novel pedagogy: PBL provided a quite 
different form of instruction when compared to the traditional instructions. This facilitated 
combination of academic knowledge and hands-on experiences 

● …covered managerial skills not included in the university (or at least not appreciated): 
The engineers who participated in the training programme not only had the opportunity to 
develop their managerial skills, but they were also provided the opportunity to put these 
skills in context and in action 

● …was provided for free for the participants: There were no fees and costs for attending 
the ENGINITE training programme  

● …used real case studies: All of the trainees had the opportunity to investigate and find out 
more about authentic industrial problems 

● …addressed towards a multidisciplinary audience: The design of the programme was 
intentionally “open” and not bounded in or oriented to a particular discipline of 
engineering. As such, it was attended by young engineers derived from different disciplines 
(e.g. chemical engineers, environmental engineers, mechanical engineers, etc.).  

● …included a mixture of managerial and technical knowledge courses: In this way it 
promoted the development of both young engineers managerial and employability skills, 
while also contributing to the increase of their technical knowledge 

● …was delivered by a group of trained and experienced trainers: Most of trainers 
participating in the ENGINITE training programme, not only had academic knowledge and 
expertise in their field, by they had been also trained at the outset of the ENGINITE project, 
in order to be able to apply the PBL approach in their courses 

● …was short but intensive: it was completed in a short period of time (in a total of three 
months) 

● …required by the participating engineers working in multi-disciplinary groups: In this 
way, the training programme promoted team-building, while also contributed to the 
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development of the participating engineers’ communication and collaboration skills. At the 
same time, this multidisciplinary and collaborative context, replicated real industry 
settings. 

 

C. Weaknesses (Negative elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted a total of seven (7) main 
weaknesses (negative elements) of the ENGINITE training programme. In particular, according to 
the feedback received during the focus group:  
 
The ENGINITE training programme… 
 

● … composed by a significant number of courses: According to the trainers 4-5 courses 
would be enough – especially those ones that targeted the development of young 
engineers’ managerial and employability skills E.g. project management in action & 
Innovation 

● …took place in a challenging timeframe for the young engineers: The participating 
engineers were asked to attend a sequence of 8 courses, which took place back-to-back, 
during the afternoons (after a long day, especially for the engineers who were attending 
the programme after their work) 

● …addressed a relatively limited pool of candidates: As the ENGINITE courses took place at 
the Cyprus University of Technology, at Limassol, and the Technical University of Crete, at 
Chania, the Training programme attracted mostly young engineers especially from Limassol 
and Chania 

● …lacked cohesiveness between the provided courses: There were many independent 
courses with independent case studies and problem-based scenarios - It would be nice to 
have a common problem running through 

● …did not involve the recruited companies/industries/organizations: The ENGINITE 
companies/industries/organizations were only involved in the internships. However, 
representatives from the companies could play a significant role during the training of the 
young Engineers 

● …did not allow much time to trainers for coordination and preparation: As the courses, 
were provided back-to-back and with no intervals, there was not enough time for the 
trainers to coordinate, communicate and change or adapt their courses accordingly.  

● …was delivered, in some cases, by trainers with limited experience in PBL: …   Not all the 
trainers had the opportunity to attend the short-term ENGINITE joint staff training events. 
As such, the course structure and the PBL approach was not clear for all trainers 

 

D. Opportunities (Unexpected positive elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted a total of six (6) main 
opportunities (unexpected positive elements) of the ENGINITE training programme. In particular, 
according to the feedback received during the focus group:  
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The ENGINITE training programme… 
 

● …enabled the trainees to end up with new solutions in the provided problems: Several of 
these solutions were really innovative, as they were based on “out of the box” ideas. Some 
of solutions could be expanded as a spin off 

● …enabled teamwork and bonding: Through hardship and challenges resolution (both for 
the participating engineers, also for the consortium) 

● …enabled communication and collaboration between all the engineers: PBL emerged as a 
universal philosophy which could bring together a multidisciplinary group (in our case 
engineers of different disciplines) 

● …familiarized the trainees with the PBL approach: the PBL approach emerged as a guiding 
approach for their future careers, as well as an approach to formulate a new idea and 
make it happen  

● …equipped the trainers with the PBL approach: the PBL emerged as a valuable teaching 
approach which could also be implemented in other educational contexts 

● …provided opportunities for extracurricular activities: For instance, the young engineers 
in Greece participated in competitions such the GreenTech challenge 
(https://www.greentechchallenge.gr/). These initiatives motivated both the ENGINITE 
trainers and the trainees  

 

E. Threats (Unexpected negative elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted a total of five (5) main threats 
(unexpected negative elements) of the ENGINITE training programme. In particular, according to 
the feedback received during the focus group: 
 
 
During the ENGINITE training programme… 

 
● …the initial target group was limited:  In order to deal with this challenge, the consortium 

opened up the programme to more disciplines 
● …took place in Limassol, Cyprus and Chania, Crete: This restricted the pool of the 

participating engineers, as the Training programme attracted mostly young engineers 
especially from Limassol and Chania  

● …there was a plethora of similar programmes addressing unemployed people: The 
ENGINITE consortium invested much effort and energy for disseminating the ENGINITE 
programme in order to recruit as many young engineers, as possible 

● …there was high employability during the announcement of the training programme:  
Likewise, the ENGINITE consortium invested much effort and energy for disseminating the 
ENGINITE programme in order to recruit as many young engineers, as possible 

● …it was difficult to keep the participating engineers motivated for 8 weeks: It was a long 
period (after a certain point their learning motivation declined)  
 

https://www.greentechchallenge.gr/
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Phase 2: The ENGINITE internship 

A. Strengths (Positive elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted a total of eight (8) main strengths 
(positive elements) of the ENGINITE internship. In particular, according to the feedback received 
during the focus group: 
 
The ENGINITE internship… 

 
● …contributed to the development of the interns’ networking: Via their placement at 

companies / industries/ organizations the engineers had the opportunity to meet experts 
of the industry and more advanced engineers 

● …contributed to the enhancement of the interns’ skills and knowledge: The participating 
engineers had the opportunity to put in action and enhance the skills and the knowledge 
gained during the ENGINITE training programme  

● …provided mentoring from both sides: The interns received feedback both from their 
company supervisors as well as by the ENGINITE mentors.  The interns were not alone at 
any stage 

● …allowed interns to work in realistic and authentic settings: It provided interns the 
opportunity to work on real projects and check in action their actual outcomes on real-life 
problems 

● …allowed interns to suggest their own projects: It provided interns the opportunity to 
undertake their own initiatives and have their voices heard 

● …allowed interns’ access to ideal companies / industries / organizations: Most of the 
participating interns went to companies they always wanted to go and had access to 
potential future employers 

● …contributed to the development of the trainers and universities’ networking: The 
participating trainers and universities (Cyprus University of Technology & Technical 
University of Crete) developed also a networking of companies and industry colleagues 

● …allowed the interns’ reflection and professional development: As part of their 
internship, young engineers kept reflective diaries for recording their progress. This 
provoked their personal reflection which served as a key to their professional development 
 

B. Weaknesses (Negative elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted a total of three (3) main 
weaknesses (negative elements) of the ENGINITE internship. In particular, according to the 
feedback received during the focus group:  
 
During the ENGINITE internship… 

 
● …there was no payment for the participating engineers: The interns did not receive any 

compensation or indicative payment for their services 
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● …the reflective diaries were completed retrospectively by the end: In this way, we missed 
the deeper meaning and essence of reflections. Mentors should scaffold better the interns 
during their reflections (providing support about the do and don'ts of reflections) 

● …not all trainers were assigned a trainee: This excluded somehow some of the trainers 
during the internship period 

 

C. Opportunities (Unexpected positive elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted a total of four (4) main 
opportunities (unexpected positive elements) of the ENGINITE internship. In particular, according 
to the feedback received during the focus group:  

 
During the ENGINITE internship… 

 

• …the internship companies / industries / organizations exhibited particular interest in 
the ENGINITE pilot programme: This indicates that the finalized ENGINITE programme 
could be promoted as a VET programme to additional bigger companies and industrial 
units 

• …network was established between companies, supervisors, mentors, and interns: This 
allowed successful collaboration between all involved stakeholders 

• …the PBL approach emerged as a life-long learning approach: According to the interns, 
the PBL approach had and will continue to have a sustained impact in their professional 
lives.  

• …the impact of the ENGINITE project was not limited to the interns: The company 
supervisors and other personnel in the company were also influenced by the PBL approach, 
as they were also exposed to the PBL philosophy 

 

D. Threats (Unexpected negative elements) 
The ENGINITE trainers and the consortium members highlighted just one (1) main threat 
(unexpected negative element) of the ENGINITE internship. In particular, according to the 
feedback received during the focus group:  

 
During the ENGINITE internship… 

 
● …it was difficult to recruit companies / industries / organizations: It was difficult and 

required several efforts for ensuring a sufficient number of companies / industries / 
organizations for the ENGINITE interns 
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APPENDIX 
 

1. Questionnaire for the evaluation of the ENGINITE pilot training programme 
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Evaluation of the ENGINITE pilot training programme 

 
Dear colleagues,  

 

This questionnaire aims to collect your views about the ENGINITE pilot training programme.  

 

The ENGINITE pilot training programme took the form of a postgraduate vocational training programme. The 
postgraduate vocational training programme was based on Problem Based Learning (PBL) pedagogy and 
combined advanced applied academic topics with hands-on aspects, in order to endorse the knowledge and 
skills of graduate engineers, preparing them for the industry of the 21st century.  
 
Aiming to accomplish its goals the ENGINITE pilot training programme was divided in two phases: Phase 1-
Training couses and Phase 2-Structured internship. 
 
As part of the following questionnaire we would like to receive your feedback in respect with the two 
ENGINITE training phases.  
 
Many thanks in advance for your collaboration! 
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Part Α:  Please complete your answer below  
 

 

1. Gender 

 Male 

 Female 

 

2. Age 

 25-35 

 36-45 

 46-55 

 55+ 

 Other………………………………. 

 

3. Specialization (e.g., chemical engineer, environmental engineer, civil engineer, etc.) 

 

…………………………………… 

 

 

4. Prior experience with organizing and delivering similar trainings 

 Yes 

 No 
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PART Β:  Taking into account the two phases of the ENGINITE pilot training programme: 

 

Please, write down in a hierarchical order the Strengths of the ENGINITE pilot training programme, as it 

was initially designed (starting from the most important and moving on to the least important one). 

- What were the main positive/strong points of the ENGINITE training pilot programme, as it was initially 

designed? 

- What were its main advantages/virtues? 

 

Phase 1: Training courses Phase 2: Structured internship 

1………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

2………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

3………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

4………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

5………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

1………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

2………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

3………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

4………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

5………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 
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Please, write down in a hierarchical order the Negatives of the ENGINITE pilot training programme, as it 

was initially designed (starting from the most important and moving on to the least important one). 

- What were the main negative/weak points of the ENGINITE training pilot programme as it was initially 

designed? 

- What were its main disadvantages? 

 

Phase 1: Training courses Phase 2: Structured internship 

1………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

2………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

3………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

4………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

5………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

1………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

2………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

3………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

4………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

5………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 
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Please, write down in a hierarchical order the Opportunities emerged during the implementation of the 

ENGINITE pilot training programme (starting from the most important and moving on to the least important 

one). E.g. 

- What were the main unexpected positive elements emerged during the implementation of the 

programme? 

- What variations/mutations from the "originally envisioned" training programme were beneficial? 

 

Phase 1: Training courses Phase 2: Structured internship 

1………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

2………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

3………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

4………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

5………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

1………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

2………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

3………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

4………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

5………………………………................................... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 



 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

110 

Please, write down in a hierarchical order the Threats emerged during the implementation of the ENGINITE 

pilot training programme (starting from the most important and moving on to the least important ones). E.g. 

- What were the main unexpected challenges/problems emerged during the implementation of the 

programme? 

- What variations/mutations from the "originally envisioned" training programme were fatal? 
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10. Task 9: Translation of the ENGINITE training programme 

After the finalization of the programme via the SWOT activity, the ENGINITE Vocational Education 
and Training (VET) programme was translated in Greek. What follows is the translation of the 
programme in Greek, all the ENGINITE courses can be also found in Greek in the Appendix.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Σύνοψη 
Το ευρωπαϊκό έργο ENGINITE (https://www.enginite.eu/) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
αποφοίτους και νέους μηχανικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 
πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης βασίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση της 
προβληματικοκεντρικής μάθησης (Problem-based Learning). Το εν λόγω πρόγραμμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συνδυάζει εφαρμοσμένα ακαδημαϊκά θέματα με 
πρακτικές πτυχές, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων σε κρίσιμους 
τομείς της μηχανικής καθώς επίσης και των δεξιοτήτων των νέων απόφοιτων μηχανικών (μεταξύ 
άλλων: καινοτομία και δημιουργικότητα, ομαδικότητα, επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση 
ασφάλειας και υγείας, διαχείριση έργων). Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να 
εξοπλίσει τους συμμετέχοντες απόφοιτους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να 
διευκολυνθούν στην εξεύρεση εργασίας σε τεχνολογίες και τομείς αιχμής των ειδικοτήτων τους. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας, να ηγηθούν διεπιστημονικών ομάδων συμβάλλοντας ουσιαστικά στους οργανισμούς 
τους.  
 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί με δίπλωμα/πτυχίο: 

● Χημικού μηχανικού 
● Μηχανικού παραγωγής και διοίκησης 
● Μηχανικού ορυκτών πόρων 
● Μηχανικού περιβάλλοντος 
● Μηχανολόγου μηχανικού 
● Μηχανικού πετρελαίου ή/και υδρογονανθράκων 
● Ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού 
● Μηχανικού τροφίμων 
● Μηχανικού υλικών 
● Βιομηχανικού μηχανικού 
● Μηχανικού μεταλλουργού ή μηχανικού μεταλλειολόγου 
● Μηχανικού ασφαλείας 
● Βιοχημικού μηχανικού 
● Άλλων συναφών ειδικοτήτων (π.χ., χημικοί, επιστήμονες περιβάλλοντος και τεχνολόγοι 

τροφίμων). 

https://www.enginite.eu/
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Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε: 
(α) Μηχανικούς που αναζητούν εργασία ή/και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
(β) Μηχανικούς που απασχολούνται μερικώς ή/και εργάζονται σε διαφορετικό τομέα και 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Επιπλέον, η παρούσα πρόσκληση αφορά σε εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς σε 
Κύπρο και Ελλάδα που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν νέους μηχανικούς, στο πλαίσιο τρίμηνης 
δομημένης πρακτικής άσκησης (structured internship) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - 
Απριλίου 2019.  
 
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε: 
(α) Εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς που αναζητούν πτυχιούχους/διπλωματούχους 
μηχανικούς για πιθανή μελλοντική απασχόληση 
(β) Εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων ή διαδικασιών και αναζητούν ταλαντούχους απόφοιτους μηχανικούς που 
είναι σε θέση να παρέχουν λύσεις στις υπάρχουσες προκλήσεις ή/και να προωθήσουν νέες 
ιδέες/προϊόντα, ώστε να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους. 
 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι εικοσιπέντε (25) ανά χώρα 
 

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων 
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
(α) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
(β) η συνάφεια διπλώματος/πτυχίου με τις γνωστικές περιοχές στις οποίες εστιάζει το 
πρόγραμμα. 
(γ) δυνατότητα για πλήρη και ενεργό συμμετοχή και στα δύο μέρη του προγράμματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλ. περαιτέρω πληροφορίες στη συνέχεια της 
πρόσκλησης) 
(δ) οι προϋπάρχουσες γνώσεις των συμμετεχόντων στις θεματικές περιοχές στις οποίες θα 
εστιάσει το πρόγραμμα 
 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 
 

Σύνοψη & δομή προγράμματος 
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE θα έχει συνολική διάρκεια 
6 μηνών και αποτελείται από δύο μέρη.  
 
Μέρος 1ο (3 μήνες): Οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την 
ανάπτυξη (α) των τεχνικών γνώσεων [4 εβδομαδιαία μαθήματα] και (β) των δεξιοτήτων των νέων 
αποφοίτων μηχανικής [4 εβδομαδιαία μαθήματα]. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα βασίζονται 
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στο μοντέλο της προβληματικό-κεντρικής μάθησης. Κάθε μάθημα θα υλοποιείται μέσα από ένα 
μεικτό μοντέλο μάθησης το οποίο θα στηρίζεται στη χρήση διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας σε συνδυασμό με δια ζώσης κατάρτιση. Εκπαιδευτές των μαθημάτων θα είναι 
ειδικοί στον τομέα από το χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημίας.  
 

 
 
Μέρος 2ο (3 μήνες): Δομημένη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες θα 
τοποθετηθούν σε συναφείς εταιρείες, βιομηχανικές μονάδες ή οργανισμούς με στόχο την 
εμπέδωση των τεχνικών γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκομίσουν κατά το πρώτο μέρος 
του προγράμματος. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία (α) να εξοικειωθούν και να μάθουν περισσότερα για τις εγκαταστάσεις, τον 
εξοπλισμό και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία/στη βιομηχανική μονάδα/στον 
οργανισμό που θα τοποθετηθούν, (β) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες (projects), οι 
οποίες θα τους ανατεθούν από τον μέντορά τους ή/και τον επιβλέποντά τους στην εταιρεία/στη 
βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, είτε (γ) να εργαστούν σε μικρής 
κλίμακας μελέτες (projects), τις οποίες θα προτείνουν οι ίδιοι στο μέντορά τους.  
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Μέρος 1: Τα μαθήματα στο ENGINITE: Σύνοψη & διδακτικοί 
στόχοι 
 

1.1  Διδακτική μεθοδολογία 
Τα μαθήματα θα διδαχτούν με τη χρήση της προβληματικοκεντρικής μεθόδου, σύμφωνα με την 
οποία οι εκπαιδευόμενοι εκτίθενται σε αυθεντικά προβλήματα από τον κόσμο της βιομηχανίας, 
τα οποία παρέχουν το κατάλληλο συγκείμενο για την προώθηση της μάθησης.   
 
Στην παραδοσιακή διδασκαλία, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται αρχικά τη θεωρία και στη 
συνέχεια καλούνται να την εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα προβλήματα που επιλέγονται συνήθως 
από τους διδάσκοντες, ώστε να δοκιμάσουν την θεωρία στην πράξη. Ένα από τα μειονεκτήματα 
της παραδοσιακής διδασκαλίας έγκειται στο ότι εστιάζει περισσότερο στη θεωρία παρά στην 
πρακτική εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι δυσκολότερο για τους εκπαιδευόμενους να 
ανακαλέσουν και να εφαρμόσουν τη θεωρία σε πραγματικά συγκείμενα.  
 
Η διδασκαλία στο πλαίσιο του ENGINITE βασίζεται στην προβληματικο-κεντρική μάθηση, η οποία 
έχει ως εναρκτήριο σημείο ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να επιλυθεί, μέσω του οποίου οι 
εκπαιδευόμενοι μηχανικοί ανακαλύπτουν τη γνώση που χρειάζονται, και στη συνέχεια μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή σε πραγματικά συγκείμενα. Ρεαλιστικά προβλήματα που 
σχετίζονται με αυθεντικά συγκείμενα σχετίζονται άμεσα με μικρομεσαίες εταιρείες και 
βιομηχανίες, σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν και 
αποτελούν μελέτες περίπτωσης. Τα προβλήματα αυτά προσδιορίζουν την ευρύτερη περιοχή μια 
μελέτης με την οποία θα ασχοληθούν οι εκπαιδευόμενοι, στο πλαίσιο της οποίας θα είναι σε 
θέση να προσδιορίζουν συγκεκριμένες προβληματικές πτυχές τις οποίες και θα διερευνήσουν εις 
βάθος.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων τους, χρειάζεται να προσδιορίσουν 
συγκεκριμένα προβλήματα παρέχοντας απτές λύσεις, και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους και 
τις εισηγήσεις τους στους διδάσκοντες και στους εταίρους από τις εμπλεκόμενες μικρομεσαίες 
εταιρείες και βιομηχανίες. Η επιτυχία της συγκεκριμένης προσέγγισης έγκειται κατά κύριο λόγο 
στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων και στην ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή 
διαδικασία.  
 
Οι διδάσκοντες στη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα είναι ένα μείγμα από ακαδημαϊκούς/ερευνητές 
και εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας. Ο ρόλος των διδασκόντων δεν είναι να διδάξουν, αλλά να 
καθοδηγήσουν τους εκπαιδευομένους, καθώς οι τελευταίοι προσπαθούν να επιλύσουν τα 
προβληματικο-κεντρικά σενάρια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι στις μελέτες περίπτωσης που 
τους ανατίθενται. Όπως συμβαίνει στον επαγγελματικό χώρο, αυτό που έχει αξία δεν είναι η 
γνώση αυτή καθ’ αυτή, αλλά η ικανότητα για ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, η 
αξιολόγηση της προόδου στο πλαίσιο επίλυσης αυτών των προβλημάτων, η αλλαγή στρατηγικής 
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όταν αυτό χρειάζεται και η ικανότητα επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Οι δεξιότητες αυτές 
αποτελούν κομβικές δεξιότητες στο χώρο της βιομηχανίας.  
 
Η αναστοχαστική μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαίδευσης αυτής. Στην προσέγγιση 
αυτή, σε κάθε στάδιο οι εκπαιδευόμενοι, αναθεωρούν το σχέδιο δράση τους, αξιολογούν κατά 
πόσο το σχέδιο δράσης που έχουν θέσει συμβάλει στην πρόοδό τους και σε τακτά σημεία 
βελτιώνουν το σχέδιο δράσης τους βάσει της εμπειρίας τους. Η αναστοχαστική αυτή προσέγγιση 
υποστηρίζεται τόσο από τους διδάσκοντες όσο κι από τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους 
μηχανικούς.  
Η έρευνα καταδεικνύει ότι η προβληματικο-κεντρική προσέγγιση: 

• Ενεργοποιεί περισσότερο τους εκπαιδευομένους  

• Βοηθά τους εκπαιδευομένους να συνδέσουν την καινούρια γνώση με τις υφιστάμενες 
γνωστικές τους δομές 

• Αυξάνει τη δυνατότητα απομνημόνευσης και ανάκλησης των καινούριων γνώσεων  

• Αναπτύσσει τις ικανότητες των εκπαιδευομένων να εργάζονται αυτόνομα  
 
Μετά από την τρίμηνη εκπαίδευσή τους μέσω προβληματικο-κεντρικής μάθησης, οι 
εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε τρίμηνη πρακτική άσκηση. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία 
(α) να εξοικειωθούν και να μάθουν περισσότερα για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία/στη βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα 
τοποθετηθούν, (β) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες (projects), οι οποίες θα τους 
ανατεθούν από τον μέντορά τους ή/και τον επιβλέποντά τους στην εταιρεία/στη βιομηχανική 
μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, είτε (γ) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας 
μελέτες (projects), τις οποίες θα προτείνουν οι ίδιοι στο μέντορά τους. Κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργαστούν με τον μέντορα τους, ο οποίος θα τους 
υποστηρίξει την αναστοχαστική τους δραστηριότητα και την επίλυση των προβλημάτων που θα 
τους ανατεθούν. Οι εκπαιδευόμενοι θα τηρούν το προσωπικό τους ημερολόγιο το οποίο θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη των αναστοχαστικών τους δεξιοτήτων ενώ παράλληλα, θα βοηθά τους 
μέντορες να παρακολουθούν την εξέλιξη και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων.  
 

1.2 Μικτή μάθηση  

Το κάθε μάθημα στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE θα 
συμπεριλαμβάνει τόσο διαδικτυακή (εξ αποστάσεως) όσο και πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία 
και διδασκαλία. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα θα στηρίζεται στην μικτή μαθησιακή προσέγγιση.  
 
Η πρώτη συνάντηση του κάθε μαθήματος θα πραγματοποιείται διαδικτυακά – στη συνάντηση 
αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εισαχθούν στο μάθημα. Η εισαγωγή αυτή έχει ως 
στόχο να πληροφορήσει τους εκπαιδευόμενους μηχανικούς για τη θεματική περιοχή και τη 
στοχοθεσία του κάθε μαθήματος, τη μαθησιακή διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα 
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προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με τη χρήση διαδικτυακού πολυμεσικού υλικού 
(παρουσιάσεις ή βίντεο κ.λπ.). Επιπλέον μέσα από τις διαδικτυακές παρουσιάσεις/βίντεο θα 
παρουσιαστούν τόσο οι μελέτες περίπτωσης όσο και τα υπό διερεύνηση προβλήματα που θα 
ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους, στο πλαίσιο των μαθημάτων. Ως εκ τούτου, στο σημείο αυτό 
οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε ένα πρώτο αναστοχασμό και μέσα από 
μια αρχική ιδεοθύελλα να προτείνουν κάποιες επί μέρους προβληματικές πτυχές του 
προβλήματος στις οποίες θα ήθελαν να επικεντρωθούν.  
 
Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής, θα ακολουθεί μια βδομάδα πρόσωπο-με-πρόσωπο 
συναντήσεων ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τους διδάσκοντες. Κατά τη διάρκεια της 
βδομάδας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις μελέτες 
περίπτωσης και τα προβλήματα που θα τους δοθούν, να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις 
λύσεις τους, κερδίζοντας παράλληλα γνώσεις και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους.   
 
Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μηχανικών τόσο στις διαδικτυακές όσο και στις πρόσωπο-με-
πρόσωπο συναντήσεις  είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  
 

1.3 Διάρκεια  

Το κάθε μάθημα θα έχει συνολική διάρκεια 6 μέρες και θα αποτελείται από μια διαδικτυακή 
συνάντηση διάρκειας περίπου τριών ωρών (1 ημέρα) και πέντε πρόσωπο-με-πρόσωπο 
συναντήσεις (5 μέρες).  
 
H διαδικτυακή εισαγωγή όλων των μαθημάτων θα γίνει με την έναρξη του προγράμματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη συνέχεια τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν 
διαδοχικά σύμφωνα με πρόγραμμα μαθημάτων ENGINITE.  
 
Κατά τη διάρκεια της κάθε πρόσωπο-με-πρόσωπο συνάντησης οι διδάσκοντες θα παρέχουν 
καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευομένους για περίπου τρεις ώρες. Μετά, οι 
εκπαιδευόμενοι θα εργάζονται σε ομάδες. Σημειωτέο ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευθύνη 
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου τους, ώστε να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν τα 
παραδοτέα τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων.  
 

1.4 Ομαδική εργασία  

Οι εκπαιδευόμενοι θα εργάζονται σε ομάδες ώστε να εντοπίσουν προβλήματα και να 
συνεργαστούν με στόχο την επίλυση τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργαστούν ώστε να 
αναστοχαστούν σε σχέση με τη μάθησή τους και να θέσουν τους μαθησιακούς τους στόχους.   
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1.5 Αξιολόγηση 

Σε συνέπεια με την προσέγγιση της προβληματικο-κεντρικής μάθησης, η αξιολόγηση θα είναι 
ιδιαίτερα ευέλικτη ανά μάθημα και θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διαμορφωτικής 
αξιολόγησης (ώστε να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να καθοδηγούν και να διαμορφώνουν 
ανάλογα τη μαθησιακή διαδικασία) και τελικής αξιολόγησης (ώστε να προσδίδει στους 
εκπαιδευόμενους ένα τελικό βαθμό). Καθώς τα μαθησιακά αποτελέσματα θα ποικίλουν 
αναμένεται να υπάρξει κάποια σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ των εκπαιδευομένων και των 
διδασκόντων για το τι πρόκειται να αξιολογηθεί και πώς. 
 
Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος της αξιολόγησης θα λαμβάνει υπόψη την εμπλοκή των 
εκπαιδευομένων στην αναστοχαστική μάθηση και διαδικασία. Προς υποστήριξη της 
αναστοχαστικής μάθησης και αξιολόγηση της ενεργού εμπλοκής, αναμένεται ότι οι 
εκπαιδευόμενοι θα κρατούν το δικό τους αναστοχαστικό ημερολόγιο στο οποίο θα παραθέτουν 
αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Το ακριβές περιεχόμενo των αναστοχαστικών ημερολογίων θα καθορίζεται σε συνεννόηση με τον 
κάθε διδάσκοντα, ωστόσο τα αναστοχαστικά ημερολόγια θα πρέπει να επιτελούν επί της ουσίας 
μια βασική λειτουργία: θα πρέπει να παρουσιάζουν τον αναστοχασμό των εκπαιδευομένων 
καθώς και το πώς ο αναστοχασμός αυτός συνέβαλε στη διαμόρφωση του σχεδίου δράση τους και 
στην μάθησή τους.  
 
Όλα τα μαθήματα θα καταλήγουν σε και θα συμπεριλαμβάνουν μια τελική έκθεση αναφοράς 
στην οποία οι συμμετέχοντες θα επεξηγούν το πρόβλημα που διερεύνησαν και τις προτεινόμενες 
λύσεις τους. Η τελική αυτή έκθεση αναφοράς θα αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των 
εκπαιδευομένων μηχανικών.  

1.6 Διάρκεια & ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα τεθεί σε εφαρμογή από τον 
Οκτώβριο 2018 μέχρι τον Μάιο 2019, στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (για την Κύπρο) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (για την Ελλάδα) ως εξής: 

• Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 
2018 με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων 

• Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν όλες οι 
εβδομαδιαίες συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των μαθημάτων. Όλες οι συναντήσεις 
θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινό χρόνο (π.χ. 17:00-20:00) 

• Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη 
δομημένη πρακτική άσκηση 

• Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Απριλίου 2019, ενδεικτική περίοδος, θα υλοποιηθεί 
η δομημένη πρακτική άσκηση 

• Περί τα τέλη Μαΐου/αρχές Ιουνίου 2019, ενδεικτική περίοδος, θα πραγματοποιηθεί 
καταληκτική δημόσια εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας θα διαχυθούν τα αποτελέσματα 



 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

118 

του προγράμματος και θα απονεμηθούν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 
συμμετέχοντες 

1.7 Μαθησιακά οφέλη & αναμένομενα αποτελέσματα 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ENGINITE θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μηχανικούς ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξοπλίζοντάς τους με τα απαραίτητα εφόδια για καλύτερη 
επαγγελματική αποκατάσταση. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα 
έχουν την ευκαιρία να: 

• Αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες και επαγγελματική καθοδήγηση από επαγγελματίες και 
ειδικούς στον τομέα από το χώρο της βιομηχανίας και τον ακαδημαϊκό χώρο 

• Ενισχύσουν τις τεχνικές τους γνώσεις, τις δεξιότητές και την πρακτική τους εμπειρία  
• Συμμετέχουν σε μια αναδυόμενη κοινότητα η οποία θα φέρει τη βιομηχανία και τους 

νέους απόφοιτους μηχανικούς πιο κοντά 
• Αυξήσεις τις πιθανότητές τους για απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση στον 

τομέα τους 
 

1.8 Πιστοποιητικά συμμετοχής 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 
συμμετέχοντες. 
 
Τα πιστοποιητικά θα απονεμηθούν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο 
συντονίζει το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το Πολυτεχνείο Κρήτης, που έχει την 
ευθύνη υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα.   

 
Μέρος 2: Σύνοψη μαθημάτων 
 
Στόχος του δεύτερου αυτού μέρους είναι να παρουσιάσει μια περιεκτική σύνοψη των 8 
μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ENGINITE και βασίστηκαν στην προβληματικο-κεντρική μάθηση.  
 
Τα μάθηματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) Μαθήματα βελτίωσης εργασιακών & 
διοικητικών δεξιοτήτων και (β) Μαθήματα ανάπτυξης τεχνικών ή εξειδικευμένων γνώσεων. Κάθε 
κατηγορία συμπεριλαμβάνει τέσσερα μαθήματα, τα οποία έχουν ως στόχο να καλύψουν ένα 
εύρος πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες απαιτούνται από τη σημερινή βιομηχανία.  
 
Tα οκτώ μαθήματα έχουν προκύψει βάσει προηγούμενης έρευνας αγοράς και ανασκόπησης 
βιβλιογραφίας που διεξήγαγε η CUBEIE. Η έρευνα αγοράς διεξήχθη με τη χρήση 
ερωτηματολογίων με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 
αποφοίτων Μηχανικών από πλευράς αναγκών, γνώσεων και δεξιοτήτων. Περισσότερες από 50 
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εταιρείες και πάνω από 200 μηχανικοί έχουν συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα. Ο ακόλουθος 
πίνακας παρουσιάζει τα 8 προτεινόμενα μαθήματα.  
 

A Βελτίωση εργασιακών και διοικητικών δεξιοτήτων 

A1 
Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας: Αρχές και 
εφαρμογές  

A2 Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρηματικότητα  

A3 
Ολιστική Προσέγγιση στην μηχανική επιστήμη: Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός 
μέσα από την απλοποίηση 

A4 Διαχείριση Έργων στην Πράξη  

  

B Τεχνική ή Εξειδικευμένη γνώση 

B1 Τεχνοοικονομική Ανάλυση  

B2 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: Από την ιδέα στην αγορά   

B3 Εφαρμοσμένες διεργασίες και βελτιστοποίηση παραγωγής  

B4 Εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον  
 
 

2.1 Βελτίωση εργασιακών και διοικητικών δεξιοτήτων 
Το πρώτο μέρος του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE, 
αφορά στη "Βελτίωση της απασχολησιμότητας & Διαχειριστικές δεξιότητες" και περιλαμβάνει 
τέσσερα μαθήματα τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.  
 
 
A1. Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας: Αρχές και 
εφαρμογές 
Στόχος του μαθήματος είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στα 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας και Υγείας: Θεωρία, Εφαρμογές, ανάπτυξη 
συνεργασίας και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν με επιτυχία σε σύνθετα έργα με 
περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους πόρους και την εξαγωγή υψηλής ποιότητας 
αποτελεσμάτων. Εκτός αυτού, οι παράμετροι στους πραγματικούς χώρους εργασίας αλλάζουν 
συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να ξεπερνιούνται, οπότε οι μηχανικοί πρέπει να 
εκπαιδευτούν κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά βιομηχανικά 
προβλήματα με βάση την προβληματοκεντρική μάθηση (PBL), για να προσφέρουν στους 
μηχανικούς τις απαιτούμενες δεξιότητες. Θα αναπτυχθούν μεγάλες οργανωτικές και αναλυτικές 
δεξιότητες. Κατανόηση της ηγεσίας, της διαχείρισης και της ομαδικής εργασίας, μαζί με μια 
ολιστική αντίληψη του προβλήματος που θα έχουν στα χέρια τους, είναι μόνο μερικές από τις 
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δυνατότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται και θα αποκτήσουν μέσω αυτού του μαθήματος. Οι 
ορθές πρακτικές θα είναι επίσης διαθέσιμες, ως εργαλεία, για τους συμμετεχόντες. 
 
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 
 

• Κατανοούν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Quality Managemenst System, QMS) και τα 
πλεονεκτήματά του για την επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις) και τους εργαζομένους 

• Κατανοούν τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (Health and Safety 
Management System, HSMS) και τα οφέλη του (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις) για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 

• Αντιληφθούν γιατί ένα QMS και ένα HSMS είναι μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας (Q) και 
της υγείας και ασφάλειας (H & S) στο χώρο εργασίας, τη βελτίωση του προφίλ της 
επιχείρησης και την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών. 

• Γνωρίζουν τις απαιτήσεις, τους κανονισμούς και τα βασικά στοιχεία κάθε συστήματος. 

• Σχεδιάζουν QMS και HSMS στην πράξη 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της ομαδικής εργασίας και της ηγεσίας στον σχεδιασμό 
και λειτουργία ενός συστήματος 

• Διεξάγουν μια ανάλυση SWOT σχετικά με το QMS και το HSMS 

• Επικυρώνουν υφιστάμενα συστήματα με τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων (Key 
Performance Indicators, KPIs) και προτείνουν εισηγήσεις για βελτίωση 

• Εισάγουν περιβαλλοντικές πτυχές και στα συστήματα QM και HSM 
 

Α2. Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρηματικότητα 
Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους νέους απόφοιτους μηχανικής στην έννοια της 
Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι νέοι μηχανικοί θα μάθουν πως να διαχειρίζονται καινοτόμες ιδέες 
μέσα από την δημιουργική διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων ιδεών και την επέκταση τους 
σε υλοποιήσιμα έργα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι νέοι απόφοιτοι μηχανικής θα 
έχουν αναπτύξει και επεκτείνει τις Επιχειρηματικές και Ενδοεπιχειρηματικές τους δεξιότητες οι 
οποίες θα τους βοηθήσουν αποτελεσματικά στην διαχείριση δύσκολων και περίπλοκων 
καινοτόμων έργων, με αυστηρές προθεσμίες, περιορισμένες πρώτες ύλες κτλ. Καθώς ζούμε σε 
μια μεταβαλλόμενη αγορά, οι νέοι μηχανικοί οφείλουν και πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτούς 
τους τομείς. Έτσι, αυτό το μάθημα θα προετοιμάσει τους νέους απόφοιτους μηχανικής να λύνουν 
καθημερινές προκλήσεις με επιχειρηματικό ζήλο. Το μάθημα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους 
νέους απόφοιτους μηχανικής να λύσουν πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας, στην βάση 
της προβληματοκεντρικής μάθησης, ιδιαίτερα στο πεδίο της Καινοτομίας και Διαχείρισης της 
Καινοτομίας.  
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Μερικές από τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι υποψήφιοι είναι: δημιουργικότητα, 
ομαδικότητα, εφαρμογή σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, αυτοδιαχείριση κτλ. Στο πλαίσιο 
του μαθήματος θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και ομιλίες από εμπειρογνώμονες.  
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 
 

• Καταλαβαίνουν τον ορισμό Καινοτομία, και Διαχείριση Καινοτομίας  

• Αναπτύξουν αναλυτικές δεξιότητες αφού θα ασχοληθούν με πραγματικά προβλήματα της 
βιομηχανίας  

• Αναπτύξουν κριτικό πνεύμα  

• Αναπτύξουν και εξελίξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, δουλεύοντας ως μονάδες αλλά 
και σε ομάδες  

• Εντοπίζουν τις παραμέτρους που επιτρέπουν την παραγωγή καινοτόμων ιδεών  

• Εντοπίζουν την σημαντικότητα των ηγετικών δεξιοτήτων στην παραγωγή και διαχείριση 
καινοτόμων ιδεών  

• Κατανοούν και χειρίζονται το επιχειρηματικό μοντέλο Business Model Canva και πως αυτό 
συνδέεται στην διαχείριση της Καινοτομίας  

 
Α3. Ολιστική Προσέγγιση στην μηχανική επιστήμη: Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός 
μέσα από την απλοποίηση 
Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα εκπαιδευτούν στο να αναπτύξουν ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων μηχανικής έτσι ώστε να πληρώσουν το κενό που υπάρχει μεταξύ της 
ακαδημαϊκής γνώσης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, αυτό το μάθημα έχει 
σκοπό να μεταφέρει τον απόφοιτο μηχανικό από την ακαδημαϊκή νοοτροπία στο να μπορεί να 
λύσει προβλήματα μηχανικής, απομακρύνοντάς τον από τη λύση ‘μέρους’ ή ‘σημείου’-
προβλημάτων και συγκεντρώνοντάς τον στις βέλτιστες λύσεις του συνολικού συστήματος. Οι 
λύσεις πηγάζουν μέσα από ολιστικό τρόπο σκέψης ο οποίος συνήθως καταλήγει στο «κάνοντας 
περισσότερα με λιγότερα», σφαιρικές βέλτιστες λύσεις. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για 
τις έννοιες της ολιστικής σκέψης μέσω τεχνικών προβληματοκεντρικής μάθησης οι οποίες 
εφαρμόζονται σε σχετικά συστήματα μηχανικής. Από τους απόφοιτους μηχανικούς θα ζητηθεί να 
εφαρμόσουν μια ολιστική ανάλυση σε πραγματικά προβλήματα συστημάτων της αρεσκείας τους 
και να σχεδιάσουν μία αποτελεσματική πολυδιάστατη λύση. 
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Αναπτύξουν εκτίμηση στοιχείων συστημάτων 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της ολιστικής προσέγγισης για τη λύση 
προβλημάτων σε διάφορες κλίμακες, τομείς και θέματα 

• Εκτιμούν την αξία της Προβληματοκεντρικής Μάθησης για την εκμάθηση νέων 
τεχνικών 
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• Αναγνωρίζουν και να καθορίζουν τα προβλήματα ενός συστήματος ή τις προκλήσεις με 
ολισιτκή προσέγγιση (πιθανές βέλτιστες λύσεις) 

• Εκτιμούν την καταπληκτική δύναμη του ολιστικού διαδραστικού τρόπου σκέψης 

• Αναπτύξουν έναν ήχο κατανόησης συγκεκριμένου συστήματος σκέψης μεθοδολογίας 
και εργαλειών 

• Αναπτύξουν επιχειρηματικές και καινοτόμες δεξιότητες με την πρόκληση συμβατικών 
λύσεων 

• Αναπτύξουν την τέχνη της απλοποίησης της πολυπλοκότητας μέσω της ολιστικής 
σκέψης 

• Αποκτήσουν εμπειρία σε επίλυση διεπιστημονικών προβληματών μέσα από τη 
διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών 

• Καθορίζουν και να αξιολογούν το θετικό αποτέλεσμα μέσω ολιστικής προσέγγισης 
επίλυσης προβλημάτων 

 

 Α4. Διαχείριση Έργων στην Πράξη 
Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στον τομέα της 
διαχείρισης έργων, με στόχο να τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν ή/και να ηγηθούν, με επιτυχία, σύνθετων έργων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, 
περιορισμένους πόρους αλλά και με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Σε ένα πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον στην βιομηχανία, οι παράμετροι τροποποιούνται συνεχώς, ενώ 
οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και 
αποτελεσματικά, για αυτό οι μηχανικοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Για το 
σκοπό αυτό, στο μάθημα θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά προβλήματα, μέσα από την 
βιομηχανία, σε συνδυασμό με την προβληματοκεντρική μέθοδο εκμάθησης (Problem Based 
Learning), ώστε να εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 
 
Δεξιότητες οργάνωσης και αναλυτικής σκέψης, ηγετικές ικανότητες, δεξιότητες εργασίας σε 
ομάδες, καθώς επίσης ολιστική αντίληψη και αντιμετώπιση του έργου  είναι μόνο μερικές από τις 
ικανότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται, και τις οποίες εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μέσω του εν 
λόγω μαθήματος. Στα πλαίσια του μαθήματος οι μηχανικοί θα εκπαιδευτούν σε γνωστό 
λογισμικό εξειδικευμένο για τη διαχείριση έργων.  
  
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείριση έργων σε πραγματικά έργα 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας και της 
ηγεσίας στη διαχείριση έργων 

• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε έργο σε σχέση με το κόστος, τα χρονικά πλαίσια, την 
ποιότητα και τα παραδοτέα. 

• Αξιολογούν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους για τις κύριες 
παραμέτρους του έργου. 
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• Παρακολουθούν τις εκάστοτε δραστηριότητες και να αξιολογούν την πρόοδο του έργου 

• Καθορίζουν και παρακολουθούν τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) καθώς και να 
λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την επιτυχία του έργου 

• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά λογισμικά διαχείρισης έργων 
 

2.1 Βελτίωση τεχνικών και εξειδικευμένων γνώσεων 
Το πρώτο μέρος του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE, 
αφορά στη "Βελτίωση τεχνικών και εξειδικευμένων γνώσεων" και περιλαμβάνει τέσσερα 
μαθήματα τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.  
 
Β1. Τεχνοοικονομική Ανάλυση 
Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις οικονομικές αρχές της μηχανικής και στην συμβολή τους στην 
ανάληψη αποφάσεων. Έτσι, στο μάθημα αυτό θα τονιστούν: η ισχυρή σχέση μεταξύ τεχνικού 
σχεδιασμού στην κατασκευή προϊόντων / συστημάτων και στις οικονομικές πτυχές, καθώς και σε 
έννοιες που έχουν να κάνουν με τη χρονική αξίας του χρήματος και της ισοδυναμίας αυτού. Σε 
κάθε ομάδα θα δοθεί ένα πραγματικό πρόβλημα που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει να 
κάνει με την ανάκτηση χρήσιμων μετάλλων από την λάσπη που προέρχεται από μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων. Στο πρόβλημα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 
τεχνολογίες και οι οικονομικές πτυχές για κάθε μία από αυτές.     
 

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 
 

• Καθορίζουν, εκτιμούν και αναλύουν τις δαπάνες ενός μηχανολογικού-βιομηχανικού 
έργου.  

• Καλλιεργούν δημιουργικά τη γνώση τους στα μαθηματικά, τα οικονομικά και στις αρχές 
της μηχανικής για την επίλυση μηχανολογικών - βιομηχανικών προβλημάτων  

• Εφαρμόζουν αποτελεσματική διαχείριση χρημάτων και να χρησιμοποιούν  τις γνώσεις που 
έχουν αποκτήσει για την εξαγωγή οικονομικών αξιολογήσεων για εναλλακτικές λύσεις, 
σχέδια και έργα.  

 
 

Β2. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: Από την ιδέα στην αγορά  
Σε αυτήν την ενότητα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα γνωρίσουν τις κινητήριες δυνάμεις της 
εποχής μας: της καινοτομίας σε συνδυασμό με την δημιουργική επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι 
συμμετέχοντες καλούνται να προωθήσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, αξιοποιώντας 
δημιουργικά το δικό τους υπόβαθρο. Η επικοινωνία, ο τρόπος παρουσίασης καθώς και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης αποτελούν βασικά στοιχεία που οδηγούν σε σίγουρη 
επιτυχία εντός των πλαισίων αυτής της ενότητας. Παρέχοντας ένα πρόβλημα με πολλά κίνητρα σε 
συνδυασμό με ομαδικές ασκήσεις, θα δημιουργηθεί ένα συναρπαστικό και ταυτόχρονα γεμάτο 
με προκλήσεις περιβάλλον το οποίο θα μετατρέψει τη συγκεκριμένη ενότητα σε μια εμπειρία 
ζωής. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσουν θα ενισχύσουν τους μηχανικούς στη 
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μελλοντική σταδιοδρομία τους. Οι μηχανικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα 
αποκτήσουν στα πλαίσια μιας startup ή σε μια πολυεθνική εταιρεία ή ακόμη και σε ένα 
πρωτοποριακό έργο ή σε κάποιο παραδοσιακό τομέα που δυσκολεύεται από τις τρέχουσες 
συνθήκες της αγοράς· σε συνθήκες απλής καθημερινότητας έως και σοβαρών και κρίσιμων 
καταστάσεων. Όποιο και αν είναι το σενάριο, οι μηχανικοί θα είναι καλά 
εξοπλισμένοι/καταρτισμένοι και έτοιμοι να χειριστούν την κατάσταση με δημιουργικότητα και 
επαγγελματισμό. 
 

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Επιδείξουν τις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.  

• Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα. 

• Χρησιμοποιούν εργαλεία για να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες.   

• Αναπτύξουν και να εισάγουν την κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας / 
επιχειρηματικότητας σε έναν οργανισμό. 

• Επικοινωνούν, να χρηματοδοτούν ή να προτείνουν μια νέα ιδέα, προϊόν ή πρωτοβουλία. 
 

Β3. Εφαρμοσμένες διεργασίες και βελτιστοποίηση παραγωγής 
Η ενότητα αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στην 
Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και να τους επιτρέψει να 
συμμετάσχουν με επιτυχία σε σύνθετα έργα με περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους 
πόρους αλλά με στόχο αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Εκτός αυτού, οι παράμετροι των 
βιομηχανικών χώρων στον πραγματικό κόσμο αλλάζουν συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να 
ξεπεραστούν, οπότε οι μηχανικοί πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα 
χρησιμοποιηθούν πραγματικά υλικά βιομηχανικά έργα σε συνδυασμό με την προσέγγιση της 
προβληματοκεντρικής μάθησης(PBL), για να εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες. Οι δεξιότητες οργάνωσης και ανάλυσης , οι ηγετικές δεξιότητες, η επικοινωνία στο 
πλαίσιο της ομαδικής εργασίας, μαζί με μια ολιστική αντίληψη του έργου είναι μόνο μερικές από 
τις δυνατότητες που χρειάζονται οι μηχανικοί και θα αποκτήσουν μέσω αυτής της πορείας. Οι 
καλές  πρακτικές θα είναι επίσης εργαλεία που θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι συμμετέχοντες. 
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα: 

• Έχουν κατανοήσει τι είναι η Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και 
τα οφέλη της για την επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
SMEs), τους εργαζομένους και την κοινωνία, μέσω στοχευμένων 
περιπτώσεων/παραδειγμάτων μελετών. 

• Μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα βήματα για την επίτευξη των 
στόχων καθώς και να επικυρώνουν την προσέγγισή τους. 
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• Μπορούν να βελτιστοποιήσουν μια διαδικασία δουλεύοντας σε μια πολυεπιστημονική 
μελέτη περίπτωσης. Μπορούν να βελτιστοποιήσουν ένα προϊόν δουλεύοντας σε μια 
πολυεπιστημονική μελέτη περίπτωσης. 

• Λαμβάνουν υπόψη όλα τα θέματα βιωσιμότητας που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση, 
όπως απαιτείται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. 

 
Β4. Εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει πρακτικές κα τεχνικές δεξιότητες για την ανάλυση και 
διαχείρηση της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της βιομηχανίας. Οι 
μηχανικοί θα μάθουν τις βασικές αρχές της επιμελητείας, π.χ. τη διαδικασία σχεδιασμού, 
εφαρμογής και ελέγχου των διαδικασιών έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική μεταφορά και 
αποθήκευση αγαθών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, καθώς και σχετικών πληροφοριών από 
το σημείο προέλευσης στο σημέιο κατανάλωσης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
των πελατών.   
 
Επιπλέον, οι μηχανικοί θα εξοικειωθούν με το πλαίσιο της διαχείρισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, το οποίο είναι η διαχείριση, διαμέσου ενός δικτύου ανάντη και κατάντη οργανισμών, 
τόσο των σχέσεων όσο και της ροής των υλικών, των πληροφοριών και των πόρων, και θα 
συνειδητοποιήσουν ότι ο σκοπός της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η προσθήκη 
αξίας, η αύξηση της αποδοτικότητας και η ικανοποίηση των πελατών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στον παγκόσμιο χαρακτήρα του θέματος. 
 

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Περιγράφουν τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της, 
αλλά και της εφαρμογής τους στο κατασκευαστικό πλαίσιο και το πλαίσιο των υπηρεσιών 

• Κατανοούντον ρόλο που διαδραματίζει η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο στην 
επιμελητεία αλλά και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Ορίζουν τις διάφορες στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας και επιμελητείας τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν και να μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικές στο σύνθετο και δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον 

• Κατανοούν τις θεμελιώδεις λειτουργίες της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
όπως για παράδειγμα η μεταφορά, η προμήθεια καθώς και η διαχείριση αποθεμάτων και 
η διαχείριση υλικών 

• Ανακαλούν τους σημαντικούς ρόλους των κινδύνων που ενέχονται της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, της ευρωστίας και της ανθεκτικότητας 

• Κατανοούν τι συνεπάγεται με τον όρο «Αειφορία» στο πλαίσιο της επιμελητείας και της 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Εξηγούν τα βασικά στοιχεία της αντίστροφης επιμελητείας και τους λόγους για τη χρήση 
της 

• Αναθεωρούν διάφορες στρατηγικές και πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στις μέρες 
μας στην επιμελητεία και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  
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Appendix 
 
A1 – Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας: Αρχές και 
εφαρμογές 

 
A2 – Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρηματικότητα 
 
A3 – Ολιστική Προσέγγιση στην μηχανική επιστήμη: Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός 
μέσα από την απλοποίηση 
 

A4 – Διαχείριση Έργων στην Πράξη 
 

B1 – Τεχνοοικονομική Ανάλυση 
 
B2 – Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: Από την ιδέα στην αγορά  
 

Β3 – Εφαρμοσμένες διεργασίες και βελτιστοποίηση παραγωγής 
 

Β4 – Εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
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A1 – Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, 
Ασφάλειας & Υγείας: Αρχές και εφαρμογές 
 
 
 

1. ΜΕΡΟΣ A: Γενικές πληροφορίες 
 
Τίτλος: "Αποτελεσματική διαχείριση συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας και υγείας" 
 
Λέξεις-κλειδιά: σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύστημα διαχείρισης της υγείας και της 
ασφάλειας, πρότυπα ISO, προσέγγιση PBL 
 
Συγγραφείς: Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας 
 
Διάρκεια: 1 ημέρα διαδικτυακής ανάγνωσης / μελέτη στο Google classroom, 1 εβδομάδα 
κατ’ιδίαν συνάντηση 
Γλώσσα: Αγγλικά και Ελληνικά 
 
Τύπος & αριθμός συνεδριών: 

Ημέρα 1 

• Γνωριμία, σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων (μελέτες, 
απασχόληση, εμπειρογνωμοσύνη κλπ) 

• Εφαρμοσμένα συστήματα αποτελεσματικής διαχείρισης ποιότητας και 
ασφάλειας και υγείας: παρουσίαση μυθολογίας, παρουσίαση 
προβλήματος στους συμμετέχοντες και συζήτηση 

•  Κατανόηση της διαδικασίας, επεξήγηση των 2 περιπτωσιολογικών 
μελετών, επιλογή ομάδων, καθορισμός εμπλεκόμενων ατόμων και πώς, 
ορισμός των προθεσμιών για τις εργασίες 

• 20 λεπτά συζήτηση 

Ημέρα 2 

• Συνοψίζοντας την πρόοδο της ημέρας 1, 20 λεπτά 
• Καθορισμός στόχων για την 2η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 
• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 
• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 
• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 
• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές 
ενέργειες; 

 Ημέρα 3 
• Συνοψίζοντας την πρόοδο της 2ης, 20 λεπτά 
• Ορίστε τους στόχους για την 3η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 
• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 
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Αριθμός συμμετεχόντων μηχανικών: 20-25 μηχανικοί 
 
Διαμόρφωση ομάδων: Μικτές ομάδες φύλου, διεπιστημονικές ομάδες μηχανικών, 5-7 μέλη σε 
κάθε ομάδα (σύμφωνα με τις οδηγίες της βιβλιογραφίας του PBL) 
 
 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 
I. Επισκόπηση Ενότητας 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στα 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας και Υγείας: Θεωρία, Εφαρμογές, ανάπτυξη 
συνεργασίας και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν με επιτυχία σε σύνθετα έργα με 
περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους πόρους και την εξαγωγή υψηλής ποιότητας 
αποτελεσμάτων. Εκτός αυτού, οι παράμετροι στους πραγματικούς χώρους εργασίας αλλάζουν 
συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να ξεπερνιούνται, οπότε οι μηχανικοί πρέπει να 
εκπαιδευτούν κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά βιομηχανικά 
προβλήματα με βάση την προβληματοκεντρική μάθηση (PBL), για να εξοπλίσουν τους μηχανικούς 
με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Μεγάλες οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες θα 
αναπτυχθούν, κατανόηση της ηγεσίας, της διαχείρισης και της ομαδικής εργασίας, μαζί με μια 
ολιστική αντίληψη του προβλήματος που θα έχουν στα χέρια τους, είναι μόνο μερικές από τις 

• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 
• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 
• Αξιολόγηση προόδου 

Ημέρα 4 

• Συνοψίζοντας την πρόοδο της 3ης, 20 λεπτά  
• Ορίστε στόχους για την 4η ημέρα (για κάθε μελέτη περίπτωσης) 
• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 
• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 
• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 
• Αξιολόγηση της προόδου 
• Περίληψη - συζήτηση - οριστικοποίηση περιπτωσιολογικών μελετών 

• Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση 

Ημέρα 5 

• Παρουσιάσεις 
• Ερωτήσεις και απαντήσεις (Q & A) με άλλες ομάδες 
• Τελικές παρατηρήσεις 
• Συνολική αξιολόγηση της ενότητας 
• Παροχή κατευθυντήριων γραμμών / επεξηγήσεων / συμβουλών για την 
τοποθέτηση σε βιομηχανίες /  Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
• Συζήτηση για πιθανές εργασίες 

• Κλείσιμο ενότητας 
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δυνατότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται και θα αποκτήσουν μέσω αυτού του μαθήματος. Οι 
ορθές πρακτικές θα είναι επίσης διαθέσιμες, ως εργαλεία, για τους συμμετεχόντων. 
 
I. Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα: 
 
• Κατανοούν το σύστήμα διαχείρισης ποιότητας (QMS) και τα πλεονεκτήματά  του για την 

επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και τους 
εργαζομένους 

• •Κατανοούν τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (HSMS) και τα οφέλη 
του (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους. 

• •Αντιληφθούν γιατί ένα QMS και ένα HSMS είναι ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας 
(Q) και της υγείας και ασφάλειας (H & S) στο χώρο εργασίας, τη βελτίωση του προφίλ της 
επιχείρησης και την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών. 

• Έρθουν σε επαφή  με τις απαιτήσεις, τους κανονισμούς και τα βασικά στοιχεία κάθε 
συστήματος. 

• Σχεδιάσουν ς QMS και HSMS στην πράξη 
• Μπορούν νααναγνωρίσουν τα σημαντικά στοιχεία της ομαδικής εργασίας και της ηγεσίας 

στον σχεδιασμό και λειτουργία ενός συστήματος 
• Μπορούν να διεξάγουν μια ανάλυση SWOT σχετικά με το QMS και το HSMS 

• •Μπορούν να επικυρώνουν υφιστάμενα συστήματα με τη χρήση βασικών δεικτών 
επιδόσεων (KPIs) και πρότασεις βελτιώσεων 

• Μπορούν να εισάγουνπεριβαλλοντικές πτυχές και στα συστήματα QM και HSM 
 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 1. Συστήματα διαχείρισης σε εστιατόρια 
 
1. Γενικές πτυχές 
 
Ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS) αποτελεί βασικό εργαλείο για κάθε 
επιτυχημένο οργανισμό, αλλά τα χαρακτηριστικά του μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα 
προϊόντα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός. 
 
Στο πλαίσιο της βιομηχανίας των εστιατορίων, πολλές εταιρείες αναπτύσσουν εσωτερικές 
διαδικασίες, ενώ άλλες επιδιώκουν πιο προηγμένα συστήματα από τρίτους παρόχους, για να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ασφάλειας των τροφίμων και τη 
διασφάλιση της ποιότητας. 
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Το γεγονός ότι τα εστιατόρια αποτελούν συχνά μεμονωμένες και ανεξάρτητες μονάδες 
αποσυνδεδεμένες η μία με την άλλη οδηγεί σε μεγάλες προκλήσεις. Μια μεγάλη αλυσίδα 
εστιατορίων μπορεί να αποτελείται από αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες μονάδες που 
διασκορπίζονται σε όλη τη χώρα. Οι μονάδες εστιατορίων αποκτούν τις προμήθειές τους από 
δεκάδες προμηθευτές που συντονίζονται από δεκάδες κέντρα διανομής παραδίδοντας τα 
προϊόντα τους αποτελεσματικά διατηρώντας την ποιότητά τους. 
 
Ενώ τα εστιατόρια μπορεί να ακολουθούν παρόμοια δομή, οι πολιτικές και οι διαδικασίες τους 
διαφέρουν πολύ από το ένα εμπορικό σήμα στο άλλο. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας πρέπει να μπορεί να ενσωματώνει όλες αυτές τις πτυχές σε μια αλυσίδα και να 
υιοθετείται πλήρως και να χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες. 
 
Επιπλέον, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για μια αλυσίδα εστιατορίων πρέπει να είναι απλό 
και αποτελεσματικό ώστε να μπορεί να γίνεται κατανοητό και εύχρηστο από τους νέους 
υπαλλήλους, όχι μόνο από επαγγελματίες του τομέα ποιότητας και επιστήμονες τροφίμων. Έτσι, 
ένα QMS χωρίς χαρτί είναι σήμερα μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση. 
 
2. Στόχοι 
 
Οι κύριοι στόχοι είναι: 
 
1. Κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός QMS σε ένα εστιατόριο 
2. Εξέταση όλωντων απαιτούμενων βημάτων και απαιτήσεεων 
3. Αξιολόγηση του αναπτυγμένουQMS 
4. Εξέταση ενός QMS που είναι αποτελεσματικό και έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα * 
* Να ληφθεί υπόψη ότι με την εξάλειψη της ανάγκης για χαρτί και την αυτοματοποίηση πολλών 
ελέγχων, το λειτουργικό κόστος μειώνεται και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα. 
 
3. Περίοδος υλοποίησης 
 
1 εβδομάδα 
 
4. Πιθανός σχεδιασμός 
 
Εξετάσετε το ενδεχόμενο κάλυψης των πιο κάτω πτυχών: 
 
1. Πεδίο εφαρμογής του QMS 
2. Ασφάλεια τροφίμων και QMS 
3. Ευθύνη διαχείρισης 
4. Διαχείριση κρίσεων 
5. Θεμελιώδεις απαιτήσεις 
6. Σύστημα ασφάλειας τροφίμων 
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7. Απαιτήσεις προϊόντος 
8. Επαλήθευση και συνεχής βελτίωση 
 
 
5. Σημείωση 
 
Θεωρήστε ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές 
άλλες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες του τομέα των τροφίμων. 
 
6. Τελικό αποτέλεσμα 
 
Όταν είστε έτοιμοι, παρακαλούμε να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), 
χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση τύπου ppt 
 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 2. Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας σε χημικό 
εργαστήριο 
 
1. Γενικές πτυχές 
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας ενός χημικού εργαστηρίου είναι ένα δομημένο 
και τεκμηριωμένο σύνολο δραστηριοτήτων σχεδιασμένο να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν 
ότι το εργαστήριο συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων H & S και της 
διαχείρισης της ασφάλειας. Το HS-MS υλοποιείται, συντηρείται και ενημερώνεται μέσω 
περιοδικών αναθεωρήσεων, δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολογήσεων. 
 
2. Στόχοι 
 
Οι κύριοι στόχοι είναι: 
 
1. Να εφαρμόσετε τα πρότυπα H & S στις πρακτικές διαχείρισης ασφαλείας σε ένα χημικό 
εργαστήριο. 
2. Να διαχειριστείτε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ασθένειας για όσους εργάζονται στο 
εργαστήριο, διασφαλίζοντας ότι έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, τις απαραίτητες πληροφορίες 
και την κατάλληλη υποστήριξη για την ασφαλή εργασία. 
3. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου περιβαλλοντικών κινδύνων με την εφαρμογή πρακτικών 
ασφαλούς χειρισμού και κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. 
4. Προστασία των εργαστηριακών πόρων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κατάχρηση. 
5. Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για τη διαχείριση 
εργαστηριακών εργασιών με ασφάλεια. 
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3. Περίοδος υλοποίησης 
 
1 εβδομάδα 
 
 
4. Πιθανό σχέδιο 
 
Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να καλύψετε τις ακόλουθες πτυχές: 
 
1. Οργανωτική δομή 
2. Εργαστηριακές δραστηριότητες 
3. Ρόλοι και ευθύνες όλου του προσωπικού 
4. Διαχείριση κινδύνων: κίνδυνοι χημικών ουσιών 
5. Υφιστάμενη εργαστηριακή ασφάλεια και έλεγχος 
6. Πρότυπα, διαδικασίες και έλεγχος εγγράφων 
7. Εφαρμογή, παρακολούθηση και διορθωτικές ενέργειες 
 
5. Σημείωση 
 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε 
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. 
 
6. Τελικό αποτέλεσμα 
 
Όταν είστε έτοιμοι, παρακαλούμε να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), 
χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση τύπου ppt. 
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A2 – Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και 
ενδοεπιχειρηματικότητα 
 
1. ΜΕΡΟΣ A: Γενικές πληροφορίες 
 

Τίτλος μαθήματος:  Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Ενδοεπιχειρηματικότητα  
 
Λέξεις-κλειδιά: ηγεσία, δημιουργικότητα, ομαδικότητα, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, διαχείριση καινοτομίας   
 
Υπεύθυνοι δημιουργίας ύλης: Χριστίνα Αχιλλέως, Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Στέφανη Αψερού  
 
Διάρκεια:  μια μέρα διαδικτυακή μελέτη, και μια εβδομάδα εκπαίδευση κατά πρόσωπο  

Γλώσσα διδακτικού υλικού: Ελληνικά και Αγγλικά  

Τύπος και αριθμός εκπαιδεύσεων: διαδικτυακή και κατά πρόσωπο εκπαίδευση  

• διαδικτυακή μελέτη διάρκειας 2,5 ωρών (Μέρος Α): Εισαγωγή στο πρόγραμμα, και στην 
προβληματοκεντρική μάθηση. Εισαγωγή στο πρόβλημα.  

• διαδικτυακή μελέτη διάρκειας 2,5 ωρών (Μέρος Β): Συζήτηση μελέτης περίπτωσης, 
αναστοχασμός.  

• κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 1η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: Παρουσίαση του προβλήματος, 
ομαδοποίηση, ορισμός συμβολαίου ενδοεπικοινωνίας της ομάδας, ορισμός κώδικα 
ηθικής, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας. Παρουσίαση θεωρητικού 
μαθήματος, πρώτο μέρος. Συμπλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 1ο μέρος.   

- κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 2η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: ομαδική εργασία, 
πρόοδος στις θεματικές ενότητες με την ομάδα. Παρουσίαση θεωρητικού 
μαθήματος, δεύτερο μέρος. Συμπλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 2ο 
μέρος.   

- κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 3η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: διαδικασία 
συνεντεύξεων και αναστοχασμός. Παρουσίαση θεωρητικού μαθήματος, τρίτο 
μέρος. Συμπλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 3ο μέρος.   

 

• Kατά πρόσωπο εκπαίδευση, 4η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: επίσκεψη, παρουσίαση και 
διάλογος από εμπειρογνώμονα. Παρουσίαση θεωρητικού μαθήματος, τέταρτο μέρος. 
Συμπλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 4ο μέρος.   

• κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 5η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: ολιστική παρουσίαση όλων των 
θεματικών ενοτήτων στην βάση της προβληματοκεντρικής μάθησης. Συνεντεύξεις με την 
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ομάδα. Βαθύς αναστοχασμός. Ολοκλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 5ο και 
τελικό μέρος.   

Αριθμός νέων μηχανικών: 20-25   
 
Χαρακτηριστικά της ομάδας: Μεικτή, με πολλαπλές εξειδικεύσεις, 5-7 άτομα σε μια ομάδα (με 
βάση τις αρχές της προβληματοκεντρικής μάθησης)  

 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα  

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εισαγάγει τους νέους απόφοιτους μηχανικής στην έννοια της 
Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι νέοι μηχανικοί θα μάθουν πως να διαχειρίζονται καινοτόμες ιδέες 
μέσα από την δημιουργική διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων ιδεών και την επέκταση τους 
σε υλοποιήσιμα έργα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι νέοι απόφοιτοι μηχανικής θα 
έχουν αναπτύξει και επεκτείνει τις Επιχειρηματικές και Ενδοεπιχειρηματικές τους δεξιότητες οι 
οποίες θα τους βοηθήσουν αποτελεσματικά στην διαχείριση δύσκολων και περίπλοκων 
καινοτόμων έργων, με αυστηρές προθεσμίες, περιορισμένες πρώτες ύλες κτλ. Καθώς ζούμε σε 
μια μεταβαλλόμενη αγορά, οι νέοι μηχανικοί οφείλουν και πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτούς 
τους τομείς. Έτσι, αυτό το μάθημα θα προετοιμάσει τους νέους απόφοιτους μηχανικής να λύνουν 
καθημερινές προκλήσεις με επιχειρηματικό ζήλο. Το μάθημα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους 
νέους απόφοιτους μηχανικής να λύσουν πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας, στην βάση 
της προβληματοκεντρικής μάθησης, ιδιαίτερα στο πεδίο της Καινοτομίας και Διαχείρισης της 
Καινοτομίας.  
 
Μερικές από τις δεξιότητες που θα κερδίσουν οι υποψήφιοι είναι: δημιουργικότητα, 
ομαδικότητα, εφαρμογή σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, αυτοδιαχείριση κτλ. Στο πλαίσιο 
του μαθήματος θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και ομιλίες από εμπειρογνώμονες.  
 
Στόχοι μαθήματος:  
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  

• Καταλαβαίνουν τον ορισμό Καινοτομία, και Διαχείριση Καινοτομίας  

• Αναπτύξουν αναλυτικές δεξιότητες αφού θα ασχοληθούν με πραγματικά προβλήματα της 
βιομηχανίας  

• Αναπτύξουν κριτικό πνεύμα  

• Αναπτύξουν και εξελίξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, δουλεύοντας σαν μονάδες 
αλλά και σε ομάδες  

• Εντοπίζουν τις παραμέτρους που επιτρέπουν την παραγωγή καινοτόμων ιδεών  

• Εντοπίζουν την σημαντικότητα των ηγετικών δεξιοτήτων στην παραγωγή και διαχείριση 
καινοτόμων ιδεών Strategise about how to create an organisational culture to support 
innovation  

• Κατανοούν και χειρίζονται το επιχειρηματικό μοντέλο Business Model Canva και πως αυτό 
συνδέεται στην διαχείριση της Καινοτομίας  



 

 
 

 IO4: ENGINITE online training platform 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

135 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
Καλείστε να δημιουργήσετε μια καινούργια καινοτόμα ιδέα και να πείσετε μια ομάδα από 
επενδυτές να επενδύσουν στην δική σας ιδέα έναντι σε άλλες εξίσου καλές ιδέες!  
 
Η πιο πάνω πρόκληση είναι πολύ σημαντική. Καλείστε να δημιουργήσετε μια εξαιρετικά 
αιτιολογημένη ιδέα, παρουσιάζοντας ξεκάθαρα το πρόβλημα και την ευκαιρία που θα 
αναπτύξετε. Στην ανάπτυξη και την παρουσίαση της ιδέας ιδανικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
το επιχειρηματικό μοντέλο BMC.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγές:  
Business Model Canvas:  
https://canvanizer.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf  
 
Value Proposition Canvas: 
http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf  
 
Επιπρόσθετες πηγές:   
1. http://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-

innovation/ 
2. http://www.innovation-portal.info/toolkits/business-model-innovation/  
3. http://www.innovationtactics.com/business-model-canvas-airbnb/  
4. https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/viewFile/1812/pdf_88  
5. https://www.altexsoft.com/blog/business/using-business-model-canvas-to-launch-a-

technology-startup-or-improve-established-operating-model/  
6. https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=25903&i=25905&cs=f85785d

3580feb87e2bce1535af10c2f 

https://canvanizer.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf
http://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
http://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
http://www.innovation-portal.info/toolkits/business-model-innovation/
http://www.innovationtactics.com/business-model-canvas-airbnb/
https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/viewFile/1812/pdf_88
https://www.altexsoft.com/blog/business/using-business-model-canvas-to-launch-a-technology-startup-or-improve-established-operating-model/
https://www.altexsoft.com/blog/business/using-business-model-canvas-to-launch-a-technology-startup-or-improve-established-operating-model/
https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=25903&i=25905&cs=f85785d3580feb87e2bce1535af10c2f
https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=25903&i=25905&cs=f85785d3580feb87e2bce1535af10c2f
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A3 – Ολιστική Προσέγγιση στην επιστήμη του μηχανικού: 
Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός μέσα από την 
απλοποίηση 
 
1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  
Τίτλος: «Ολιστική Προσέγγιση στην μηχανική επιστήμη: Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός 
μέσα από την απλοποίηση» 
Keywords: engineering problem solving, shift graduates, globally optimal solutions, globally 
optimal solutions, engineering systems 
Συγγραφείς: Ελπίδα Γεωργίου, Στυλιανός Γιατρός 
Διάρκεια: 1 μέρα online ανάγνωση/μελέτη στο Google Classroom, 1 εβδομάδα f2f 
Γλώσσα ύλης: Αγγλικά και Ελληνικά 
 
Τύπος & αριθμός συναντήσεων: 

Ημέρα 1 
(3 ώρες) 

Ημέρα 2 
(3 ώρες) 

Ημέρα 3 
(3 ώρες) 

Ημέρα 4 
(3 ώρες) 

Ημέρα 5 
(3 ώρες) 

• Παιχνίδια γνωριμίας 
– δυναμικά 
συστήματα 

• Απλοποίηση ενός 
συστήματος – 
κατασκευαστικό 
μοντέλο μηχανικής: 
τρόπος προσέγγισης, 
δόσιμο προβλήματος 
στον καθένα και 
συζήτηση: 
συλλογισμός στις 
απαντήσεις. Ρωτήστε 
από τους 
συμμετέχοντες να 
αξιολογήσουν. 

• Κατανόηση 
συστημάτων – 
προσέγγιση 
βιομίμησης: Επιλογή 
ενός 
οικοσυστήματος και 
αναγνώριση βασικών 
ενδιαφέρουσων 
μελών. Ποιός 
εμπλέκεται και με 
ποιό τρόπο. 
Δομημένο πρότυπο. 

• 10 λεπτά 
λογισμός/αντανάκλα
ση 

• Αναφορά και 
αντανάκλαση στον 
οργανισμό του κάθε 
συμμετέχοντα. Ποιός 
εμπλέκεται, 
υπάρχουν κλειστοί 
βρόγχοι. Αναφορά 
στις κυκλικές έννοιες 
από το online 
μάθημα. Μπορούμε 
να βρούμε ένα 
ανθρωπογενή 
σύστημα. 
Εργοστάσιο, πόλη, 
λειτουργία κλπ., το 
οποίο εφαρμόζει 
αλυσίδα, η οποία 
μπορεί να μιμείται 
κάποιους 
αναγνωρίσηιμους 
οργανισμούς 
(επιλογή 3 
οργανισμών και 
χωρισμός σε ομάδες 
των 5). 

• Λογισμός/αντανάκλα
ση 

• Αναφορά και 
αντανάκλαση στην 
εργασία της 
προηγούμενης ημέρας 

• Συστήματα ολιστικής 
σκέψης-παιχνίδι 2: 
Αλλαγή 
προοπτικής/απόψεων 

• Παιχνίδι ρόλων: 
συμμετέχοντες σε 
ομάδες έχοντας 
διαφορετικούς ρόλους 
(και ημερήσια διάταξη)  
δημόσια συζήτηση 
πρότασης 

• Παύση σε καθορισμένο 
χρόνο. Πείτε στους 
ανθρώπους να 
παρουσιάσουν τις 
κάρτες τους με τις 
ημερήσιες διατάξεις 
τους. Όποιος κέρδισε/ 
θα είναι ο νικητής 

• Εισαγωγή στη βασική 
άσκηση: καθορισμός 
μίας δομής για 
αναζήτηση ενός 
προβλήματος. 
Δημιουργία ομάδων ( 3 
ομάδες των 5). Επιλογή 
προβλήματος κοντά 
στις προτιμήσεις της 
κάθε ομάδας. Ανάθεση 
ρόλου σε κάθε μέλος. 

• Αν όχι μπορείτε να 
προτείνετε 

• Αντανάκλαση με όλα 
τα μέλη μαζί (πώς 
νοιώθουν με τον 
ρόλο τους. Τι 
δυσκολίες 
αντιμετώπισαν). 

• 1 ώρα δομημένη 
επέμβαση με κάθε 
ομάδα 

• Παρουσιάσεις και 
Ερωτήσεις/Απαντήσε
ις μεταξύ ομάδων 

• Λογισμός/αντανάκλα
ση και κλείσιμο 
μαθήαμτος 
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Αριθμός συμμετέχοντων μηχανικώ: 20-25 μηχανικοί 
 
Σύνθεση ομάδων: Μεικτό φύλο, πολυεπιστημονική ομάδα μηχανικών, 5-7 μέλη σε κάθε μία 
(σύμφωνα με τις οδηγίες του PBL από τη βιβλιογραφία) 

 
2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Περίληψη Μαθήματος: 
Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα εκπαιδευτούν στο να αναπτύξουν ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων μηχανικής έτσι ώστε να γεμίσουν το κενό που υπάρχει μεταξύ της 
ακαδημαϊκής γνώσης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, αυτό το μάθημα έχει 
σκοπό να μεταφέρει τον απόφοιτο μηχανικό από την ακαδημαϊκή νοοτροπία στο να μπορεί να 
λύσει προβλήματα μηχανικής, απομακρύνοντάς τον από τη λύση ‘μέρους’ ή ‘σημείου’-
προβλημάτων και συκεντρώνοντάς τον στις βέλτιστες λύσεις του συνολικού συστήματος. Οι 
λύσεις πηγάζουν μέσα από ολιστικό τρόπο σκέψης ο οποίος συνήθως καταλήγει στο «κάνοντας 
περισσότερα με λιγότερα», σφαιρικές βέλτιστες λύσεις. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για 
τις έννοιες της ολισικής σκέψης μέσω τεχνικών προβληματοκεντρικής μάθησης οι οποίες 
εφαρμόζονται σε σχετικά συστήματα μηχανικής. Από τους απόφοιτους μηχανικούς θα ζητηθεί να 
εφαρμόσουν μια ολιστική ανάλυση σε πραγματικά προβλήματα συστημάτων της αρεσκείας τους 
και να σχεδιάσουν μία αποτελεσματική πολυδιάστατη λύση. 
 
Βασικά αποτελέσματα μαθήματος: 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: 

• Αναπτύξουν εκτίμηση στοιχείων συστημάτων 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της ολιστικής προσέγγισης για τη λύση 

προβλημάτων σε διάφορες κλίμακες, τομείς και θέματα 

• Εκτιμούν τις αξίες της Προβληματοκεντρικής Μάθησης για την εκμάθηση νέων 

τεχνικών 

• Αναγνωρίζουν και να καθορίζουν τα προβλήματα ενός συστήματος ή τις προκλήσεις με 

ολισιτκή προσέγγιση (πιθανές βέλτιστες λύσεις) 

• Εκτιμούν την καταπληκτική δύναμη του ολιστικού διαδραστικού τρόπου σκέψης 

• Αναπτύξουν έναν ήχο κατανόησης συγκεκριμένου συστήματος σκέψης μεθοδολογίας 

και εργαλιών 

• Αναπτύξουν επιχειριματικές και καινοτόμες δεξιότητες με την πρόκληση συμβατικών 

λύσεων 

• Αναπτύξουν την τέχνη της απλοποίησης της πολυπλοκότητας μέσω της ολιστικής 

σκέψης 

• Αποκτήσουν εμπειρία σε επίλυση διεπιστημονικών προβλήματων μέσα από τη  

διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών 
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• Καθορίζουν και να αξιολογούν το θετικό αποτέλεσμα μέσω ολιστικής προσέγγισης 

επίλυσης προβλημάτων 

 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 

Διαχείριση αποβλήτων σε Πανεπιστημιούπολη 
Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο έχει ανακοινώσει πρόσκληση για χρηματοδότηση της πιο 
αποδοτικής πρότασης για τη «Διαχείρηση αποβλήτων στην Πανεπιστημιούπολη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου». Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα νεαρό 
Πανεπιστήμιο στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού και κατά μήκος της ακτογραμμής της πόλης της 
Λεμεσού. Επίσης, υπάρχουν κάποια μέρη του Πανεπιστημίου τα οποία είναι τοποθετημένα 
περιμετρικά της πόλης. Θα πρέπει να βρείτε τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε και να 
προτείνεται ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων για το Πανεπιστήμιο και έχετε μόνο 1 
εβδομάδα προθεσμία. Το σχέδιό σας θα πρέπει να δημιουργεί μικρο και μάκροσκοπικά σενάρια 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της κυκλικής οικονομίας όπου είναι δυνατόν. Αυτή η πρόταση 
θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σαν οδηγός για 
όποιοδήποτε άλλη Πανεπιστημιούπολη. Μόλις ετοιμάσετε την πρότασή σας θα πρέπει να την 
παρουσιάσετε στην κυβέρνηση για να πάρετε τη χρηματοδότηση για την πρότασή σας. 
 

Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο έχει ανακοινώσει πρόσκληση για χρηματοδότηση της πιο 
αποδοτικής πρότασης για τη «Διαχείριση αποβλήτων στην Πανεπιστημιούπολη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου». 
 
Το πρόβλημα το οποίο καλείστε να ερευνήσετε πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαδικασία 
ολιστικής σκέψης και θα πρέπει να σχεδιαστεί με σφαιρική άποψη. Θα πρέπει να δώσετε ένα 
πρακτικό τρόπο μέσω της διαδικασίας ολιστικής προσέγγισης και να σχεδιάσετε τη λύση σας. Η 
διαδικασία την οποία πρόκειτε να ακολουθήσετε θα πρέπει να παρουσιαστεί. Πιο συγκεκριμένα, 
η διαδικασία εξερεύνησης, το μοντέλο το οποίο θα προτείνετε, η αλληλεπίδραση των 
συστημάτων, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του συστήματος. 
 
Θα πρέπει να συγκεντρωθείτε σε ολόκληρο το σύστημα και στις σχέσεις μεταξύ των διάφορων 
υποσυστυμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να εστιάσετε στην διαδικασία και στην δυναμική του 
συστήματος το οποίο πρόκειται να σχεδιάσετε. Ο σχεδιασμός του συστήματος που θα 
αναπτύξετε θα πρέπει να ικανοποιεί πολλαπλές λειτουργίες και θα πρέπει να παρουσιάσετε την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και το πώς επηρεάζουν το ένα το άλλο. 
 
Ο στόχος και η προτεραιότητά σας και όποιοι άλλοι σκοποί σας θα πρέπει να καθοριστούν. Θα 
πρέπει να συζητήσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε και τη δομή με τα στάδια τα οποία 
ακολουθήσατε καθώς και τα στάδια που ολοκληρώσατε έτσι ώστε να φτάσετε στο στόχο σας. Οι 
πηγές τις οποίες χρησιμοποιήσατε θα πρέπει επίσης να παρουσιαστούν. 
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Εικόνα 1: Τέσσερις απλοί κανόνες για ολιστική προσέγγιση (DSRP) από “Systems thinking made 

simple, new hope for solving wicked problems by Derek Cabrera & Laura Cabrera” 

Μπορείτε να ακολουθήσετε το “Mission Mental Model” στην επεξεργασία του σχεδιασμού σας 
μέσω της διαδικασίας της ολιστικής προσέγγιστης. 
 
Το σχέδιο της διαχείρισης αποβλήτων που θα προτείνετε: 

• Θα πρέπει να αλληλεπιδρά με το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων του κράτους 

• Θα πρέπει να λάβετε υπόψην: 
o Τεχνο-οικονομική μελέτη 
o Μελέτη σκοπιμότητας 
o Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
o Τους πολεοδομικούς κανονισμούς 
o Τα κατασκευαστικά σχέδια του πλάνου σας 

▪ Χωρική μελέτη 

• Θα πρέπει να προτείνετε έννοιες για την κυκλική οικονομία στον σχεδιασμό σας 
o Μέτρα και δράσεις για την σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή αποβλήτων 

• Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία στην πρότασή σας (ίσως μια 
εφαρμογή ή κάτι παρόμοιο) 

• Πώς το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που προτείνετε αλληλεπιδρά με την υπόλοιπη 
πόλη; Ή πώς αλληλεπιδρά με την κοινότητα; 

 
Στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που θα προτείνετε, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην μείωση 
παραγωγής αποβλήτων μέσω της μείωσης συγκεκριμένων αποβλήτων, στην μείωση οργανικών 
και επικίνδυνων αποβλήτων και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. 

Κανόνας των διακρίσεων

•τι είναι μέσα;

•τι είναι έξω;

•κάθε ιδέα ή πράγμα μπορεί να 
διακριθεί από τις άλλες ιδέες ή τα 

πράγματα με τα οποία είναι

Κανόνας των προοπτικών

•απόψεις

•εξετάζοντας ιδέες από διαφορετική 
οπτική γωνία

•κάθε πράγμα ή ιδέα μπορεί να είναι η 
άποψη της προοπτικής

Κανόνες του συστήματος

•μέρος - ολόκληρο

•κάθε ιδέα ή πράγμα μπορεί να 
χωριστεί σε μέρη ή να συγκεντρωθεί σε 

ένα σύνολο

Κανόνας των σχέσεων

•δράση - αντίδραση

•κάθε ιδέα ή πράγμα μπορεί να 
σχετίζεται με άλλα πράγματα ή ιδέες

Πώς μπορεί το ΤΕΠΑΚ να 
είναι "Πανεπιστήμιο με 
μηδενικά απόβλητα;"
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Επίσης, μπορείτε να ορίσετε κάποια προληπτικά μέτρα για οργανικά απόβλητα, για χαρτί, 
πλαστικό, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προμηθειών, ρούχων και υφασμάτων, κατασκευαστικών 
υλικών ή θα πρέπει να ορίσετε τους τομείς στους οποίους απευθύνεστε και τους ελέγχους στα 
μέτρα που προτείνετε (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, εργαστήρια, γυμναστήριο). 
 

Έχετε μια εβδομάδα να προτείνετε το σχέδιό σας για τη διαχείριση αποβλήτων για το 
Πανεπιστήμιο μαζί με το όνομα και το λογότυπο του σχεδίου σας. Το σχέδιό σας πρέπει να 
δημιουργεί σενάρια μίκρο- και μάκρο-κλίμακας. Αυτή η πρόταση θα πρέπει να σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σαν οδηγός και σε άλλες Πανεπιστημιουπόλεις. 
Μόλις ετοιμάσετε την πρότασή σας θα πρέπει να την παρουσιάσετε στην κυβέρνηση έτσι ώστε 
να πάρετε την χρηματοδότηση για την πρότασή σας. 
 
Τα παραδοτέα τα οποία πρέπει να καταθέσετε είναι τα πιο κάτω: 

• Μία μικρή έκθεση η οποία θα περιέχει: 
o Περίληψη των κυριότερων σημείων (2 σελίδες) 
o Τον ορισμό του προβλήματος 
o Την προτεινόμενη λύση σας και το σχέδιό σας 
o Την ανάλυσή σας (SWOT και ποσοτική εάν χρειάζετε) 
o Τα σχέδιά σας 

• Μία στοχαστική περίληψη για τα άτομα της ομάδας σας 

• Επίσης, θα κληθείτε να παρουσιάσετε το σχέδιο της λύσης σας σε 20 λεπτά παρουσίαση 
και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις 

 
Ακολουθούν μερικές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να χρειαστείτε για το σχέδιό σας: 
 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κτήρια και χάρτης Πανεπιστημιούπολης: 
Το ΤΕΠΑΚ είναι σχετικά ένα καινούργιο Πανεπιστήμιο τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης της 
Λεμεσού και κατά μήκος της ακτογραμμής της Λεμεσού. Μερικά μέρη του Πανεπιστημίου είναι 
τοποθετημένα έξω από το κέντρο της πόλης. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 60 κτήρια. Πιο 
κάτω, στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τον χάρτη της 
Πανεπιστημιούπολης και τη λίστα των κτηρίων του Πανεπιστημίου. 
https://www.cut.ac.cy/map/?languageId=100 
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-
services/ems/University+Campus/Campus+Infrastructure/ 
 
Διαχείριση αποβλήτων στο ΤΕΠΑΚ αυτή την στιγμή: 
Υπάρχει ήδη κάποιο έργο σχετικά με τη διαχείρηση αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο από το 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμό 
που ακολουθεί. Το ΤΕΠΑΚ συλλέγει και διαχειρίζεται τα επικοίνδυνα απόβλητα τα οποία 
δημιουργούνται στα εργαστήρια. Αυτά τα απόβλητα δεν μπορούν να μείνουν στο περιβάλλον 
λόγω της επικοίνδυνης επίδρασής τους. Για αυτό τον λόγο, το ΤΕΠΑΚ έχει κάνει συμφωνία με 

https://www.cut.ac.cy/map/?languageId=100
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ems/University+Campus/Campus+Infrastructure/
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ems/University+Campus/Campus+Infrastructure/
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εταιρεία (αδειοδοτημένη από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) για τη συλλογή και διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων. 
Το σύστημα συλλογής και διαχείρισης για την ανακύκλωση υλικών ξεκίνησε στις αρχές του 2010 
στο ΤΕΠΑΚ. Το υπεύθυνο γραφείο για την επίβλεψη και διαχείρηση του συστήματος 
ανακύκλωσης στο Πανεπιστήμιο είναι το green@cut. Τα ανακυκλωμένα υλικά τα οποία παράγει 
το ΤΕΠΑΚ είναι το χαρτί, PMD, μπαταρίες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τόνερ 
εκτυπωτών και γυαλί. 
http://green.cut.ac.cy/ 
 
Διαχείριση αποβλήτων στη Λεμεσό αυτή τη στιγμή: 
Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων στην Λεμεσό. Η Υπηρεσία για τα υγρά 
απόβλητα (Ο.Ε.Δ.Α) της Λεμεσού και ο σταθμός διαμετακόμισης των υγρών αποβλήτων βρίσκεται 
στο Καντού, το Καινοτόμο Κέντρο Περιβαλλοντικών Λύσεων (IESC) το οποίο συσσωματώθηκε το 
2010 και έχει λειτουργήσει σε συνεργασία με το Advance Medical Waste Management Ltd, and 
CYLUBS Co Ltd. 
 
Μερικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των χρόνων στην Κύπρο μπορείτε 
να τα βρείτε στα πιο κάτω αρχεία: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/Waste%20Summary_CY.pdf 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg1/Municipal_
Waste_Management_in_Accession_Countries.pdf 
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranea
n_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-
2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-
MUWM-2001-2003.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://green.cut.ac.cy/
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/Waste%20Summary_CY.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg1/Municipal_Waste_Management_in_Accession_Countries.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg1/Municipal_Waste_Management_in_Accession_Countries.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
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A4 – Διαχείριση Έργων στην Πράξη 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  
 

Τίτλος: A2- Προγραμματισμός Έργων στην Πράξη 

Λέξεις κλειδιά: Project Management, Problem based learning, Engineering, Scheduling 

Συγγραφείς: Ετοιμάστηκε από  τους Παναγιώτη Ανδρέου και Ανδρέα Ανδρέου (CUBEIE L.L.C.)  

Διάρκεια: 1 μέρα διαδικτυακή προετοιμασίας και εκπαίδευση   και 1 βδομάδα  εκπαίδευσης 
πρόσωπο με πρόσωπο  

Γλώσσα διαθέσιμου υλικού 
μαθήματος 

Αγγλικά και Ελληνικά 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης  Διαδικτυακή Εκπαίδευσή: 

• 1 μέρα διαδικτυακή προετοιμασίας και εκπαίδευση με ηλεκτρονικό υλικό 
στην πλατφόρμα του έργου. Θα είναι διαθέσιμο και σχετικό υλικό για την 
προετοιμασία και την ομαλή ένταξη των εκπαιδευόμενων στην πρόσωπο 
με πρόσωπο εκπαίδευση. 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση: 

• Ημέρα 1 (3-ώρες εκπαίδευση): Παρουσίαση του προβλήματος το οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί για την προβληματοκεντρική εκπαίδευση (PBL) των 
συμμετεχόντων, καθορισμός και ένταξη των εκπαιδευόμενων σε ομάδες,  
προσδιορισμός των μαθησιακών αναγκών εντός των ομάδων. Γενική 
συζήτηση επί των μαθησιακών αναγκών. Ορισμός συμβολαίου.  

• Ημέρα 2 (3-ώρες εκπαίδευση): Ομαδική εργασία επί του προβλήματος 
που έχει δοθεί, ανάπτυξη συζήτησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 
σε ομάδες, πρόοδος στην επίλυση μαθησιακών αναγκών. Εξερεύνηση και 
εκμάθησης λογισμικού διαχείρισης έργου (όπως MS Project & 
ProjectLibre). 

• Ημέρα 3 (3-ώρες εκπαίδευση): Ομαδική εργασία επί του προβλήματος 
που έχει δοθεί, ανάπτυξη συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτών και 
εκπαιδευόμενων στις ομάδες, παρουσίαση νέων περιορισμών, 
προκλήσεων και δεδομένων σχετικά με το πρόβλημα που έχει δοθεί οι 
οποίες θα επηρεάσουν τον μέχρι στιγμής τον προγραμματισμό του έργου.  

• Ημέρα 4 (3-ώρες εκπαίδευση): Ομαδική εργασία επί του προβλήματος 
που έχει δοθεί, ανάπτυξη συζήτησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 
σε ομάδες σχετικά με τα παραδοτέα, πληροφορίες και καθοδήγηση 
σχετικά με την τελική παρουσίαση των εργασιών /προτεινόμενων 
λύσεων.  

• Ημέρα 5 (3-ώρες εκπαίδευση): Παράδοση και παρουσίαση (ανά ομάδα) 
των τελικών παραδοτέων (τεχνική έκθεση και παρουσίαση). 
Αυτοαξιολόγηση και εποικοδομητική αντιπαράθεση σχετικά με την 
επιλογή της καλύτερης προσέγγισης στην διαχείριση του έργου. 

Αριθμός Συμμετεχόντων 
Μηχανικών  

20-25 Μηχανικοί. 

Κριτήρια κατάρτισης 
ομάδων 

Μεικτές ομάδες φύλου, ομάδες μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, 5-7 μέλη σε 
κάθε ομάδα (σύμφωνα με τις οδηγίες της βιβλιογραφίας προβληματοκεντρικής 
εκπαίδευσης - PBL). Κάθε ομάδα θα επιλέξει το δικό της ομαδάρχη.  
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2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Γενική Περιγραφή 

Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στον τομέα της 
διαχείρισης έργων, με στόχο να τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν ή/και να ηγηθούν, με επιτυχία, σύνθετων έργων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, 
περιορισμένους πόρους αλλά και με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Σε ένα πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον στην βιομηχανία, οι παράμετροι τροποποιούνται συνεχώς, ενώ 
οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και 
αποτελεσματικά, για αυτό οι μηχανικοί θα πρέπει να κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Για το σκοπό 
αυτό, στο μάθημα θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά προβλήματα, μέσα από την βιομηχανία, σε 
συνδυασμό  με την προβληματοκεντρική μέθοδο εκμάθησης (Problem Based Learning), ώστε να 
εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 
 
Δεξιότητες οργάνωσης και αναλυτικής σκέψης, ηγετικές ικανότητες, δεξιότητες εργασίας σε 
ομάδες, καθώς επίσης ολιστική αντίληψη και αντιμετώπιση του έργου  είναι μόνο μερικές από τις 
ικανότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται, και τις οποίες εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μέσω του εν 
λόγω μαθήματος. Στα πλαίσια του μαθήματος οι μηχανικοί θα εκπαιδευτούν σε γνωστό 
λογισμικό εξειδικευμένο για την  διαχείριση έργων.   
 

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

• Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείριση έργων σε πραγματικά έργα 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας και της 
ηγεσίας στη διαχείριση έργων 

• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε έργο σε σχέση με το κόστος, τα χρονικά πλαίσια, την 
ποιότητα και τα παραδοτέα. 

• Αξιολογούν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους για τις κύριες 
παραμέτρους του έργου. 

• Παρακολουθούν τις εκάστοτε δραστηριότητες και να αξιολογούν την πρόοδο του έργου 

• Καθορίζουν και παρακολουθούν τους βασικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance 
indicators - KPIs) καθώς και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την επιτυχία του έργου 

• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά λογισμικά διαχείρισης έργων  
 
Υλικό μαθήματος / Λογισμικό 

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν τα δικά τους PC / laptops / tablets. 

• Το λογισμικό ProjectLibre - Project Management (Opensource) ή το λογισμικό Microsoft 
Project θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του μαθήματος. 

• Εγχειρίδιο ProjectLibre 

https://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source
https://products.office.com/en/project/project-and-portfolio-management-software?tab=tabs-1
https://products.office.com/en/project/project-and-portfolio-management-software?tab=tabs-1
http://adte.ca/pdf/ProjectLibre.pdf
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3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 

Μια νέα εποχή στον τομέα της συσκευασίας για την εταιρεία ‘AP Finest Water Co’  
Πολλές προσπάθειες γίνονται σήμερα κατά της χρήσης της πλαστικής σακούλας και ως 
αποτέλεσμα πολλοί ευρωπαϊκοί νόμοι και πρωτοβουλίες γίνονται πλέον πραγματικότητα. Ίσως, η 
Γαλλία να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία έλαβε την πρωτοβουλία και θέσπισε νόμο 
ενάντια στα πλαστικά ποτήρια και πιάτα και στη χρήση νέων υλικών, φιλικών προς το 
περιβάλλον1.  
Υποθέστε ότι εργάζεστε στην εταιρία ‘AP Finest Water Co’ η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες συσκευασίας νερού στη χώρα σας. Το ζήτημα της μη-χρησιμοποίησης πλαστικού, 
κεντρίζει το ενδιαφέρον του διευθυντή της εν λόγω εταιρίας, ο οποίος πιστεύει ότι αυτή είναι μια 
σημαντική ευκαιρία για την εταιρεία του, ώστε να πρωτοτυπήσει στην διαδικασία συσκευασίας 
νερού και να δώσει έμφαση στην στρατηγική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη της εταιρίας 
του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση - Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι οι εταιρίες που επιθυμούν να αλλάξουν την 
διαδικασία συσκευασίας νερού και να εργαστούν προς την κατεύθυνση χρησιμοποίησης 
εναλλακτικών υλικών για τη διαδικασία αυτή, θα είναι υποψήφιες για χρηματοδότηση. Το ποσό 
χρηματοδότησης ανέρχεται στο 85% των συνολικών εξόδων της εταιρίας υπό συγκεκριμένους 
όρους και προϋποθέσεις. 
 
Είστε ο υπεύθυνος Μηχανικός γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο παραγωγής AP Finest Water 
Co και κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομαδιαίας συνάντησης ο διευθυντής σας μοιράστηκε 
μαζί σας το όραμά του για τη δημιουργία μιας νέας καινοτόμας λύσης εμφιάλωσης μεταλλικού 
νερού, φιλικότερης προς στο περιβάλλον. Ο διευθυντής σας ανέθεσε, μαζί με την ομάδα σας, η 
οποία έχει προσληφθεί από την AP Finest Water Co, να μελετήσετε την κατάσταση και το 
πρόβλημα, να αναφέρετε τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις εμφιάλωσης για την εταιρεία και 
επίσης να δώσετε ένα πλάνο (στρατηγικής) σχετικά με την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης/ 
πρότασης. 
 
Το χρονοδιάγραμμα είναι αυστηρό και έχετε στην διάθεσή σας λιγότερο από 1 εβδομάδα για να 
παρουσιάσετε το δικό σας πλάνο , το οποίο θα περιγράφει ένα σχέδιο υλοποίησης 3 μηνών. 
Πρέπει να ετοιμάσετε σχετική τεχνική έκθεση και να παρουσιάσετε  μια ολοκληρωμένη πρόταση, 
προκειμένου να παρέχετε στον Διευθυντή της Εταιρίας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 
θέμα. 
 
Το έργο είναι εμπιστευτικό, δεδομένου ότι το τελικό προϊόν που θα αναπτυχθεί θα προωθηθεί 
μέσω νέας διαφημιστικής εκστρατείας προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς στη χώρα. Η 
πρότασή σας πρόκειται να παρουσιαστεί και σε επερχόμενη έκθεση τροφίμων & ποτών. 
 

 
1 France becomes first country to ban plastic cups and plates, By Sophie Eastaugh, for CNN, 20/10/2016 
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Σημαντικά στοιχεία για τον εκπαιδευτή: 

1. Η Τεχνική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

• Περιγραφή και Ανάλυση του έργου,  

• Απαραίτητες ενέργειες/ δραστηριότητες / πόροι 

• Πρόγραμμα εφαρμογής / προγραμματισμός έργου, 

• Πλάνο Διαχείρισης ρίσκων  

• Συνολικό ολικό εκτιμώμενο κόστος,  

• Τα οφέλη από την χρήση υλικών απαλλαγμένα από πλαστικές ουσίες ή από την μειωμένη 
περιεκτικότητά τους σε πλαστικό 

 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να καθοδηγήσει στρατηγικά τους μηχανικούς για τη διασφάλιση 
των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων. Η δομή της τελικής έκθεσης καταγράφεται 
εκτενέστερα στο Μέρος F: Μετεκπαίδευση ‘Post Module (post-training)’. 
 

2. Το παραπάνω σενάριο / πρόβλημα μπορεί να τροποποιηθεί ελαφρώς ώστε να προσαρμοστεί 
σε ανάγκες διαφορετικού τομέα στη βιομηχανία. Κάποια παραδείγματα δίνονται  συνέχεια. 
Ωστόσο, εάν το σενάριο τροποποιηθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα και όλο το 
υλικό του μαθήματος.  
 

Παραδείγματα: 

• Η εταιρία AP Plastic Boxes LTD κατασκευάζει πλαστικά δοχεία αποθήκευσης και έχει στόχο 
να δημιουργήσει μια νέα γραμμή παραγωγής δοχείων αποθήκευσης απαλλαγμένα από 
πλαστικές ουσίες. 

• Η εταιρία AP Plastic Bags LTD κατασκευάζει πλαστικές σακούλες και έχει στόχο να 
δημιουργήσει μια νέα γραμμή παραγωγής για σακούλες απαλλαγμένες από πλαστικές 
ουσίες. 
 

3. Οι πιο κάτω αλλαγές και επιπλέον πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να 
δημιουργήσουν προκλήσεις σχετικά με το προτεινόμενο πρόβλημα. Με αυτό τον τρόπο, το 
δεδομένο πρόβλημα γίνεται πιο αυθεντικό, καθώς σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον 
οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα σενάρια συνεχώς μεταβάλλονται. 
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Προκλήσεις: 
I. Επιλογές αγοράς - Έχετε 2 επιλογές σχετικά με τις απαιτούμενες μηχανές / μονάδες 

εμφιάλωσης: 
(a) να αγοράστε μια καινούρια μονάδα εμφιάλωσης που κοστίζει περίπου 450 
000€ και μπορεί να εγκατασταθεί εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση της 
παραγγελία ή 
(b) να αγοράσετε μια μεταχειρισμένη μονάδα που κοστίζει 70% λιγότερο και 
μπορεί να εγκατασταθεί σε μόλις 3 εβδομάδες, αλλά το κόστος αγοράς δεν μπορεί 
να καλυφθεί από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και δεν παρέχεται καμία εγγύηση. 
Περιγράψτε και υποστηρίξτε επαρκώς την επιλογή σας. Αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση. 

II. Χρονική Καθυστέρηση- Ο γραφίστας είναι πολύ απασχολημένος και ζητά παράταση 
10 εργάσιμων ημερών για την παράδοση του νέου σχεδιασμού της νέας μπουκάλας 
εμφιάλωσης. 

III. Θέματα στην επιλογή κατάλληλου υλικού - Η χρήση γυαλιού, ως εναλλακτικό υλικό, 
οδηγεί σε λύση με μεγαλύτερο βάρος που επηρεάζει τη μεταφορά και διανομή των 
φιαλών. Να αξιολογήσετε τους κινδύνους που είναι δυνατόν να προκύψουν σε μια 
τέτοια περίπτωση. Πως μπορείτε να διαχειριστείτε και να μειώσετε τον κίνδυνο αυτό; 

IV. Κόστος / πόροι - Για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. απαιτείται αίτηση σε σχέδια 
επιχορήγησης. Παρόλο που μπορείτε να αναθέσετε την προετοιμασία της υποβολής 
προτάσεων σε άλλη συμβουλευτική εταιρεία, απαιτούνται 30 εργάσιμες ημέρες για 
την όλη διαδικασία ενώ θα κοστίσει 15000 €. Θεωρείτε ότι το σενάριο αυτό θα 
επηρεάζει το έργο; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Πώς μπορείτε να μειώσετε τις 
αρνητικές επιπτώσεις εάν υπάρχουν; 

V. Νέα απαίτηση (επιπλέον χρόνος και κόστος) - Το νέο υλικό εμφιάλωσης απαιτεί νέο 
σχεδιασμό συσκευασίας περιτυλίγματος απαλλαγμένο ή με μειωμένο ποσοστό 
πλαστικού το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά αριθμού φιαλών νερού. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να εξετάσετε η επιπλέον απαίτηση σε χρόνο και κόστος για τη 
συσκευασία. Θεωρείτε ότι το σενάριο αυτό θα επηρεάζει το έργο; Αν ναι, με ποιους 
τρόπους; Πώς μπορείτε να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις εάν υπάρχουν; 

VI. Νέα απαίτηση (διαφημιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, επιπλέον χρόνος και 
κόστος)  Για την νέα συσκευασία απαιτείται ένας δυναμικός κώδικας (QR code) έτσι 
ώστε να εκτρέψει τον χρήστη σε μια νέα διαδραστική εμπειρία. Παρόλα αυτά ο 
διευθυντής δεν έχει διευκρίνισει τι εννοεί με τον όρο «εμπειρία», και συνεπώς θα 
πρέπει να συμπεριλάβετε 2 ιδέες / επιλογές, ενώ επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη 
και τη χρονική διάρκεια, το κόστος και τους πόρους που ενδεχομένως να χρειαστούν. 
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B1 – Τεχνοοικονομική Ανάλυση 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  
 
Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις οικονομικές αρχές της μηχανικής και στην συμβολή τους στην 
ανάληψη αποφάσεων. Έτσι, στο μάθημα αυτό θα τονιστούν: η ισχυρή σχέση μεταξύ τεχνικού 
σχεδιασμού στην κατασκευή προϊόντων / συστημάτων και στις οικονομικές πτυχές, καθώς και σε 
έννοιες που έχουν να κάνουν με την  χρονική αξία του χρήματος και της ισοδυναμίας αυτού. Σε 
κάθε ομάδα θα δοθεί ένα πραγματικό πρόβλημα που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει να 
κάνει με την ανάκτηση χρήσιμων μετάλλων από την λάσπη που προέρχεται από μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων. Στο πρόβλημα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 
τεχνολογίες και οι οικονομικές πτυχές για κάθε μία από αυτές.     
 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να: 
 
• Καθορίζουν, εκτιμούν και αναλύουν τις δαπάνες ενός μηχανολογικού-βιομηχανικού έργου.  
• Να καλλιεργούν δημιουργικά τη γνώση τους στα μαθηματικά, τα οικονομικά και στις αρχές της 
μηχανικής  για την επίλυση μηχανολογικών - βιομηχανικών προβλημάτων  
• Εφαρμόζουν αποτελεσματική διαχείριση χρημάτων και να χρησιμοποιηούν τις γνώσεις που 
έχουν αποκτήσει για την εξαγωγή οικονομικών αξιολογήσεων για  εναλλακτικές λύσεις, σχέδια 
και έργα.  
 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 
Είστε ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας διεθνούς εταιρείας εξόρυξης μεταλλεύματος. Για την εξαγωγή 
του μεταλλεύματος χρησιμοποιείται η τεχνολογία της υδρομεταλλουργίας και η ηλεκτρολυτική 
εξαγωγή του μεταλλεύματος. Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω των πιο 
κάτω λόγων: 

 

• Το ποσοστό σε μέταλλα στο πέτρωμα μειώνεται (π.χ. 2-3% το 1950 και 0,3-0,8% το 2018) 
 

• Η εξόρυξη και η ανάκτηση μετάλλων από τα πετρώματα γίνεται όλο και πιο δαπανηρή και 
δύσκολη. 

 

• Οι πόροι σε μετάλλευμα περιορίζονται μόνο σε λίγες χώρες (ειδικά στην Ευρώπη 
υπάρχουν πολύ λίγα ορυχεία). 
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Μία πιθανή πηγή μετάλλων, που έχει ερευνηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα, είναι λάσπη από τους 
σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται εκσκαφή πετρώματος ή 
επεξεργασία αυτού είναι ένα υλικό έτοιμο προς χρήση. 
 
Σκοπός της εργασίας σας είναι να διαπιστώσετε σε ποιες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην 
Ευρώπη η εξαγωγή συγκεκριμένων μετάλλων θα μπορούσε να είναι επωφελής. Θα πρέπει να 
κάνετε: 1) Οικονομική ανάλυση, 2) Να καθορίσετε ποιο μέταλλο ή μέταλλα θα στοχεύσετε και 3) 
Ποιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσετε. 
 
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη συγκέντρωση των μετάλλων, την τρέχουσα τιμή τους, τη 
χαμηλότερη και υψηλότερη τιμή τους τα τελευταία 5 χρόνια και την ποσότητα ιλύος που θα 
εναπομείνει ως απόβλητο.  
 
Αναφέρετε τα κέρδη που προκύπτουν από την επεξεργασία της ιλύος από τρείς διαφορετικές 
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (μικρή, μεσαία και μεγάλη). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
κόστος του οργανικού διαλύτη που θα χρησιμοποιήσετε για την επεξεργασία της ιλύος, τα 
μέταλλα που μπορούν να ανακτηθούν μέσω υδρομεταλλουργίας-ηλεκτρολυτικής  ανάκτησης 
μετάλλων (Cu, Zn, Ni, Co, Mo). 
 
Διερευνήστε τη σχέση μεταξύ της τιμής του μετάλλου, της συγκέντρωσης του μετάλλου και το 
ποσοστό λάσπης που απαιτείται ούτως ώστε η ανάκτηση να είναι επικερδής. 
 
Προτείνετε μεθοδολογία επεξεργασία της ιλύος μετά την ανάκτηση των μετάλλων.  
 
Περιπτωσιολογική μελέτη  
 
Η εκτιμώμενη παραγωγή ιλύος στην Ευρώπη είναι 2 δισεκατομμύρια τόνοι ετησίως (Meulepas et 
al., 2015). Μέχρι σήμερα, αυτή η ιλύς διατίθεται για αποτέφρωσης, χερσαίας εναπόθεση ή 
απόρριψη στους ωκεανούς, καθώς και επαναχρησιμοποίησης ως βελτιωτικού εδάφους στη 
γεωργία. Η απόρριψη της ιλύος ως εδαφοβελτιωτικό αποτελεί την πιο οικονομική λύση για την 
τελική διάθεση της υπολειμματικής ιλύος και συνδυάζει ταυτόχρονα την ανακύκλωση των 
θρεπτικών ουσιών στα φυτά. (Gu et al., 2004). Η πρόσφατη απαγόρευση της απόρριψης της ιλύος 
στους ωκεανών και τα νέα αυστηρά ευρωπαϊκά μέτρα απόθεσης έχει ανοίξει νέες προοπτικές για 
την διαχείριση της (Tyagi et al., 2013). Γενικά έχει συμφωνηθεί ότι, ο μακροπρόθεσμος στόχος 
πρέπει να είναι η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών που εμπεριέχονται σε αυτήν καθώς και η 
χρήση της οργανικής ύλης. Λόγω των φυσικοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην 
παραγωγή ιλύος, η ιλύς που χρησιμοποιείται για την μείωση του οργανικού φορτίου στα λύματα, 
συσσωρεύει βαρέα μέταλλα καθώς και δυνητικά παθογόνους οργανισμούς (ιούς, βακτηρίδια 
κ.λπ.) και οργανικές ενώσεις που βιοαποικοδομούνται  ελάχιστα.  
 
Η συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα στην λάσπη που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των 
λυμάτων, διαπιστώθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 0,5-2% επί ξηρού βάρους, αλλά σε ορισμένες 
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περιπτώσεις μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως και 6% (Pathak et al., 2009). Ορισμένες μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων (WWTP) λαμβάνουν λύματα όχι μόνο από κατοικημένες περιοχές αλλά 
και από βιομηχανικές περιοχές. Η ιλύς που παράγεται σε αυτές τις μονάδες περιέχει υψηλότερες 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το 
χρόνο και εξαρτώνται κυρίως από συγκεκριμένες βιομηχανικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή 
αυτής της μολυσμένης ιλύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει τη 
συσσώρευση βαρέων μετάλλων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας ή στο έδαφος και στα 
επιφανειακά ύδατα, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Είναι 
επομένως αναγκαία η απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων πριν από τη χερσαία εναπόθεση 
ιλύος ή την επαναχρησιμοποίηση της ως θρεπτικό συστατικό ακόμη και από την τέφρα. 
 
Εκτός από τα ποιο πάνω, οι αυξανόμενες τιμές των μετάλλων και το μονοπώλιο της Κίνας στις 
προμήθειες μέταλλων, έχουν ενισχύσει την ανάγκη για να εξευρεθούν άλλες πηγές. Σε αντίθεση 
με το πετρέλαιο, δεν υπάρχει εναλλακτική και βιο-παράγωγα για τα μέταλλα. (π.χ. κοβάλτιο (Co), 
ψευδάργυρος (Zn) και χαλκός (Cu)). Τα προαναφερθέντα μέταλλά είναι μοναδικά τα οποία 
βρίσκονται διασκορπισμένα στο περιβάλλον, καθιστώντας την εξόρυξη τους στα ορυχεία πολύ 
δαπανηρή και δύσκολη (Carey 2015 και Dosdosn et al., 2012).  
 
Ο Westerhoff et al. (2015) προσπάθησε να εκτιμήσει το οικονομικό δυναμικό των μετάλλων 
αυτών στην λάσπη που προέρχεται από τον καθαρισμό λυμάτων, υπολογίζοντας τη νομισματική 
αξία των μέταλλων στη λάσπη, τις συγκεντρώσεις μετάλλων σε αυτήν και την τιμή αγοράς των 
καθαρισμένων μετάλλων. Τα σημαντικότερα 13 στοιχεία με τις υψηλότερες οικονομικές 
δυνατότητες που πρέπει να ανακτηθούν από τα βιο-στερεά, από την έρευνα προκύπτει ότι είναι 
ο άργυρος (Ag), ο χαλκός (Cu), ο χρυσός (Au), ο φωσφόρος (P), ο σίδηρος (Fe), το παλλάδιο (Pd), 
το μαγγάνιο (Mn), ο ψευδάργυρος (Zn), το ιρίδιο (Ir), το αργίλιο (Al), το κάδμιο (Cd), το τιτάνιο 
(Ti), το γάλλιο (Ga) και το χρώμιο (Cr). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε μια κοινότητα με 
πληθυσμό 1.000.000 κατοίκων (περίπου 28.600 ξηροί τόνοι βιο-στερεών ετησίως) και η 
εκτιμώμενη αξία των μετάλλων στα βιο-στερεά θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 12.000.000 ευρώ 
ετησίως (415 € / τόνο) με περισσότερο από 20 % της αξίας (2.300.000 € / έτος) για το χρυσό (Au) 
και τον άργυρο (Ag). Ο φωσφόρος, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο πολλών συστημάτων 
ανάκτησης λυμάτων, έχει σχετικά χαμηλό οικονομικό δυναμικό (51.000 € / έτος).  
 
Πολλές μελέτες (Πίνακας 16.1) επισημαίνουν ότι τα μέταλλα που συνήθως απαντώνται σε 
σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στην λάσπη είναι το αλουμίνιο και ο σίδηρο τα οποία προκύπτουν 
από την προσθήκη κροκιδωτικών συστατικών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και σε 
μικρότερο βαθμό έχουμε ίχνη Zn, Cu, Ni, Pb και μικρά ίχνη Ag. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
μελέτης, 5 μέταλλα επιλέχθηκαν (Cu, Ni, Al, Zn, Ag) να αναλυθούν περαιτέρω με βάση το 
άθροισμα της μέσης συγκέντρωσης που βρέθηκε στη λάσπη επί ξηρού βάρους 
πολλαπλασιάζοντας τη μέση τιμή τους. 
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Πίνακας1.Συγκεντρώσεις μετάλλων στην λάσπη επί ξηρού (mg/kg dry sludge). 

Τύπος λάσπης Zn Cr Cu Ni Pb Fe Mn Βιβλιογραφία 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 

2823 663 255 622 57 72200 nil [Wong et al., 2004] 

Αναερόβια λάσπη 
λυμάτων 

1000 nil 300 200 180 nil 400 [Lombardi et al., 
2001] 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 

2306 181 256 47 88 64400 nil [Wong et al.,2002] 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 
λυμάτων 

13301 
 
27609 

79.2 
 
128 

153 
 
111 

nil nil nil nil [Gu et al., 2004] 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 
λυμάτων 

1690 85.6 242.6 79.6 64 29731 nil [Chan et al., 2003] 

Λάσπη λυμάτων 3756 nil 296.4 nil 351.3 nil nil [Chen et al., 2005] 

Βυρσοδεψία nil nil 10382 nil nil 3123 nil [Wang et al., 2010] 

Λάσπη λυμάτων 812.9 nil 171 nil 118. nil nil [Zhang et al., 2009] 

Κοπριά  3434 10.3 1408 nil nil nil 995 [Zhou et al., 2012] 

Αναερόβια λάσπη 702 10.4 245 nil nil nil nil [Zhou et al., 2013] 

Λάσπη από χοιρ. 2710 10.41 871 18.70 0.7 nil 510 [Zhu et al., 2013] 

Λάσπη λυμάτων 1516 nil 545.6 nil 133 nil nil [Zhu et al., 2013] 

 
Επομένως, μια προσέγγιση παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε από τον Westerhoff et al. 
(2015) εφαρμόστηκε για να εκτιμηθεί η οικονομική αξία αυτών των μετάλλων που εμφανίζονται 
στην γραμμή παραγωγής της λάσπης (περίπου 8.580 ξηροί τόνοι ιλύος ετησίως) (Πίνακας 16.2). 
Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να δώσει μια γενική ένδειξη της μέσης και της μέγιστης δυνατής 
προστιθέμενης αξίας. Η ετήσια παραγωγή βιο-στερεών ανά κάτοικο είναι της τάξεως των 28,6 kg 
D.M. / άτομο-έτος (Westerhoff et al., 2015). Επιπλέον, επισημαίνεται μια επισκόπηση διαχείρισης 
της ιλύος με βάση τη συγκέντρωση των μετάλλων και τις πιθανές τεχνολογίες. 
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Πίνακας 2. Παρουσία ορισμένων μετάλλων στην ιλύ της ΕΕ και εκτίμηση του οικονομικού τους 
δυναμικού. 

Μέταλλο Μέση 
περιεκτικότητα 
σε μέταλλα 
Mg/kg d.m. 
 

Μέγιστη 
περιεκτικότητα 
σε μέταλλα 
Mg/kg d.m. 
 

Τόνοι 
λάσπης 
d.m./year 

Σχετικό ετήσιο 
δυναμικό 
κέρδους με 
βάση τη μέση 
περιεκτικότητα 
σε μέταλλα και 
τη μέση τιμή 
($) μετάλλου 
(κατά την 
περίοδο 2005-
2015) 

Σχετικό ετήσιο 
δυναμικό κέρδους 
με βάση τη 
μέγιστη 
περιεκτικότητα σε 
μέταλλα και την 
υψηλότερη τιμή 
του μετάλλου ($) 
(κατά την περίοδο 
2005-2015)  

Cu 285 1050 8580 18706 108966 

Ni 29 66 8580 7962 29446 

Al 16885 30500 8580 314946 2170740 

Zn 910 2330 8580 23540 88761 

Ag 7 108 8580 45516 1162272 

* Οι αξίες των μετάλλων εκτιμήθηκαν από τους Fytili, D. και Zabaniotou, Α. (2008) - Συνοπτική 
έκθεση 1 της ΕΕ "Περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης ιλύος 
καθαρισμού λυμάτων στη γή". 
 
Η οικονομική αξία αξιολογήθηκε με βάση την τιμή του μεταλλικών απορριμμάτων (01/2015) και 
τη μέση τιμή του εξευγενισμένου μετάλλου μεταξύ των ετών 2005 και του 2015 (Χρηματιστήριο 
του Λονδίνου). Πολλές μελέτες έδειξαν ότι η ανάκτηση αυτών των μετάλλων μπορεί να 
κυμαίνεται μεταξύ 70-99% (Pathak et al., 2009) και  στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η 
ανάκτηση του μετάλλου είναι πλήρης. Η ποσότητα των μετάλλων που υπάρχουν στην λάσπη σε 
γραμμή παραγωγής (300.000 p.e.) είναι της τάξης των λίγων τόνων / έτος (εκτός από την Al) και 
θα πρέπει να θεωρείται μικρή η συμβολή τους στον βιομηχανικό κύκλο. Για παράδειγμα, η 
ζήτηση της ΕΕ για το Cu το 2014 εκτιμήθηκε σε περίπου 4,2 εκατομμύρια τόνους, ενώ η ετήσια σε 
λάσπη λυμάτων για το σύνολο της ΕΕ υπολογίζεται σε 4854 τόνους ή 0,1%. Η μέγιστη ανακτήσιμη 
τιμή μεταλλικών απορριμμάτων για τα υπό εξέταση μέταλλα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100-200 
kEuro / έτος για εγκατάσταση με δυναμικό 300.000 p.e. Συνεπώς, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο 
κύριος μοχλός για την ανάκτηση μετάλλων από λάσπη ή τέφρα παραμένει περιβαλλοντικός και 
όχι οικονομικός (π.χ. διευκόλυνση της διάθεσης ιλύος μέσω απόρριψης στη γη). Εν τούτοις, σε 
αρκετές περιπτώσεις, όπου οι συγκεντρώσεις των μετάλλων είναι υψηλές και η οικονομική αξία 
του είναι υψηλή αξία, (π.χ. Al και Ag) τότε η ανάκτηση τους θα μπορούσε να είναι μια καλή 
επιλογή για οικονομικά κέρδη. Ωστόσο, το καθαρό κέρδος πρέπει να εκτιμηθεί λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη το κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας (για την εξόρυξη και ανάκτηση μετάλλων) 
και τα μέταλλα που μπορούν να ανακτηθούν από τη λάσπη. Κατά συνέπεια, τα μέταλλα πρέπει 
να εξάγονται από τη λάσπη μόνο εάν οι συγκεντρώσεις τους είναι πάνω από ορισμένα (εθνικά) 
όρια (Σχήμα 16.1) και όταν είναι εφικτή η εξαγωγή με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
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τεχνολογιών. Στην περίπτωση που η ανάκτηση των μετάλλων που έχουν επιλεγεί έχει οικονομικό 
δυναμικό, (λαμβάνοντας υπόψη το κόστος διάθεσης και τα οικονομικά οφέλοι) τότε η 
προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρόνεται στις διεργασίες ανάκτησης μετάλλων και όχι μόνο στην 
απομάκρυνση μετάλλων (Εικόνα 16.1). Σε περίπτωση που τα εξαγόμενα μέταλλα δεν έχουν 
κανένα οικονομικό ή οικολογικό όφελος για ανάκτηση, τότε μετά από βιοέκπλυση, μπορούν να 
καθιζάνουν ή να απορροφηθούν από μεταφορέα και στη συνέχεια να διατεθούν. Η τελική λάσπη 
μπορεί να εξουδετερωθεί και να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή στο έδαφος ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άμεσα για αποτέφρωση. 
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B2 – Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: Από την ιδέα στην 
αγορά  
 
1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  
Σε αυτήν την ενότητα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα γνωρίσουν τις κινητήριες δυνάμεις της 
εποχής μας: της καινοτομίας σε συνδυασμό με την δημιουργική επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι 
συμμετέχοντες καλούνται να προωθήσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες με δημιουργική 
αξιοποίηση του υποβάθρου τους. Η επικοινωνία, ο τρόπος παρουσίασης καθώς και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης αποτελούν βασικά στοιχεία που οδηγούν σε σίγουρη επιτυχία 
εντός των πλαισίων αυτής της ενότητας. Παρέχοντας ένα πρόβλημα με πολλά κίνητρα σε 
συνδυασμό με ομαδικές ασκήσεις, θα δημιουργηθεί ένα συναρπαστικό και ταυτόχρονα γεμάτο 
με προκλήσεις περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει να μετατραπεί η συγκεκριμένη ενότητα σε μια 
εμπειρία ζωής. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα ενισχύσουν τους μηχανικούς στη μελλοντική 
σταδιοδρομία τους. Οι μηχανικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν 
στα πλαίσια μιας startup ή σε μια πολυεθνική εταιρεία ή ακόμη και σε ένα πρωτοποριακό έργο ή 
σε κάποιο παραδοσιακό τομέα που δυσκολεύεται από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς·σε 
συνθήκες απλής καθημερινότητας έως και σοβαρών και κρίσιμων καταστάσεων. Όποιο και αν 
είναι το σενάριο, οι μηχανικοί θα είναι καλά εξοπλισμένοι/καταρτισμένοι και έτοιμοι να 
χειριστούν την κατάσταση με δημιουργικότητα και επαγγελματισμό. 
 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση:  

• Να επιδείξουν τις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και 
επιχειρηματικότητας.  

• Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα. 

• Να χρησιμοποιούν εργαλεία για να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες.   

• Να αναπτύξουν και να εισάγουν την κουλτούρα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
/ επιχειρηματικότητας σε έναν οργανισμό. 

• Να μπορούν να επικοινωνούν, να χρηματοδοτούν ή να διαθέτουν μια νέα ιδέα, προϊόν ή 
πρωτοβουλία. 

 
3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
Η εταιρεία σας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή αποβλήτων αναλωμένου καφέ (SCW) από 
καφετέριες στην πόλη/περιοχή σας. Η εταιρεία ξόδεψε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την 
επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων αυτών, με αποτέλεσμα η επιβίωση της εταιρείας να 
βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Η εταιρεία προσλαμβάνει αρκετές ομάδες έτσι ώστε κάθε 
ομάδα να προτείνει τη δική της λύση για την αξιοποίηση αυτών των αποβλήτων (π.χ. για την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από SCW ή / και ενέργειας κ.λπ.). Η εταιρεία 
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θα επιλέξει και θα επενδύσει στη λύση που θα έχει τη δυνατότητα να είναι επικερδής, να είναι 
συγκεκριμένη, να εξηγεί επαρκώς, να είναι ρεαλιστική και καινοτόμος. 
 
Περιπτωσιολογικές μελέτες 
  
1. Παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα αναλωμένου καφέ 
Kookos, I. K. (2018). Technoeconomic and environmental assessment of a process for biodiesel 
production from spent coffee grounds (SCGs). Resources, Conservation and Recycling, 134, 156-
164. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344918300405 
Περίληψη: Η αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ (SCG) έχει προσελκύσει πρόσφατα  
έντονα το ενδιαφέρον τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τη βιομηχανία. Η ανάπτυξη 
μιας οικονομικά ελκυστικής και περιβαλλοντικά βιώσιμης διαδικασίας με βάση τα διαθέσιμα 
πειραματικά δεδομένα σχετικά με την αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ, δεν έχει 
διερευνηθεί στην ανοικτή βιβλιογραφία. Αυτό είναι σαφώς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και 
αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Τα αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζονται για να 
υποστηριχθεί το συμπέρασμα ότι η οικονομική απόδοση της διαδικασίας μπορεί να γίνει 
αποδεκτή μόνο σε μεγάλες παραγωγικές ικανότητες που πραγματοποιούνται σε κεντρικές 
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, με τη χρήση μιας αξιολόγησης κύκλου ζωής, αποδεικνύεται ότι οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της διαδικασίας είναι αποδεκτές και η διαδικασία μπορεί να 
θεωρηθεί βιώσιμη. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη στον τομέα της αποδοτικής ανάκτησης 
των βιοδραστικών ενώσεων που διατίθενται στα απόβλητα αναλωμένου καφέ. Αυτές οι ενώσεις 
έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία η οποία μπορεί να καταστήσει τη διαδικασία οικονομικά 
ελκυστική σε ικανότητες που είναι αρκετά χαμηλές ώστε να είναι πρακτικά εφικτές. 
 
2. Χρήση αποβλήτων αναλωμένου καφέ για την παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης: 
Kwon, E.E., Yi, H. and Jeon, Y.J., 2013. Sequential co-production of biodiesel and bioethanol with 
spent coffee grounds. Bioresource Technology, 136, pp.475-480. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852413004203 
Η διαδοχική συμπαραγωγή βιοαιθανόλης και βιοντίζελ από απόβλητα αναλωμένου καφέ τέθηκε 
υπό διερεύνηση. Η άμεση μετατροπή της βιοαιθανόλης από απόβλητα αναλωμένου καφέ δεν 
βρέθηκε ως επιθυμητή επιλογή λόγω της σχετικά αργής ενζυματικής συμπεριφοράς σακχαρίωσης 
παρουσία τριγλυκεριδίων και των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA) που βρέθηκαν να υπάρχουν 
στις πρώτες ύλες. Παρομοίως, ο άμεσος μετασχηματισμός του χρησιμοποιημένου αποβλήτου 
αναλωμένου καφέ σε αιθανόλη χωρίς την πρώτη εκχύλιση λιπιδίων δεν βρέθηκε ως εφικτή 
εναλλακτική λύση. Εντούτοις, τα ακατέργαστα λιπίδια που εξήχθησαν από τα χρησιμοποιημένα 
απόβλητα καφέ μετατράπηκαν μόνα τους σε μεθυλεστέρα λιπαρού οξέος (FAME) και 
αιθυλεστέρα λιπαρού οξέος (FAEE) μέσω της μη καταλυτικής αντίδρασης διεστεροποίησης 
βιοντίζελ. Οι αποδόσεις της βιοαιθανόλης και του βιοντίζελ ήταν 0,46 g g-1 και 97,5 ± 0,5%, οι 
οποίες υπολογίστηκαν με βάση το καταναλισκόμενο σάκχαρο και τα λιπίδια που εξήχθησαν από 
το έδαφος αναλωμένου καφέ αντίστοιχα. Έτσι, η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε με σαφήνεια τη 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344918300405
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852413004203
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θεωρία μας ότι τα απόβλητα αναλωμένου καφέ μπορούν να αποτελούν ισχυρή υποψήφια πηγή 
για την παραγωγή βιοαιθανόλης και βιοντίζελ. 
 
3. Απόβλητα αναλωμένου καφέ - Βιοαιθανόλη 
Choi, I.S., Wi, S.G., Kim, S.B. and Bae, H.J., 2012. Conversion of coffee residue waste into 
bioethanol with using popping pretreatment. Bioresource Technology, 125, pp.132-137. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412012709 
Περίληψη: Τα υπολείμματα αποβλήτων καφέ (CRW), τα οποία παράγονται μετά από την 
εκχύλιση καφέ από σκόνη καφέ και από την παρασκευή στιγμιαίου καφέ, αποτελούν πρωτογενή 
βιομηχανικά απόβλητα. Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η χρήση των CRW για παραγωγή 
βιοαιθανόλης. Η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες του CRW αναλύθηκε για ζυμώσιμα σάκχαρα 
όπως γλυκόζη, γαλακτόζη και μαννόζη, τα οποία μπορούν να υποστούν ζύμωση από τον 
Saccharomyces cerevisiae. Απαιτήθηκε προ επεξεργασία σε πίεση 1,47 ΜPa για 10 λεπτά ώστε να 
αυξηθεί η ενζυματική υδρόλυση. Τα CRW υδρολύθηκαν καλά μετά από την προ-κατεργασία με 
ρήξη στα 1,47 MPa. Ο ρυθμός ενζυμικής μετατροπής των CRW σε ζυμώσιμα σάκχαρα ήταν 85,6%. 
Η συγκέντρωση και η απόδοση της αιθανόλης (με βάση την περιεκτικότητα σε σάκχαρα) μετά 
από ενζυματική υδρόλυση μετά από ταυτόχρονη σακχαροποίηση και ζύμωση ήταν 15,3 g / L και 
87,2% αντίστοιχα. 
 
4. Απόβλητα αναλωμένου καφέ – πολυυδροξυ-αλκανοϊκά άλατα 
Cruz, M. V., Paiva, A., Lisboa, P., Freitas, F., Alves, V. D., Simões, P., ... & Reis, M. A. (2014). 
Production of polyhydroxyalkanoates from spent coffee grounds oil obtained by supercritical fluid 
extraction technology. Bioresource Technology, 157, 360-363. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414001849 
Περίληψη: Το έλαιο που λαμβάνεται από τα απόβλητα αναλωμένου καφέ (SCG) μέσω εκχύλισης 
υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα (scCO2) σε πιλοτική εγκατάσταση φυτών, έχει απόδοση 
εξόρυξης ελαίου 90% σε αναλογία 35 kg kg-1 CO2 / SCG. Ο Cupriavidus necator DSM 428 
καλλιεργήθηκε σε βιοαντιδραστήρα 2 λίτρων χρησιμοποιώντας εκχυλισμένο έλαιο SCG ως 
μοναδική πηγή άνθρακα για την παραγωγή πολυυδροξυαλκανοϊκών αλάτων. Η καλλιέργεια 
έφθασε σε ξηρό βάρος κυττάρων 16,7 g L-1 με περιεκτικότητα σε πολυμερές 78,4% (w/w). Η 
ογκομετρική παραγωγικότητα πολυμερούς και η απόδοση ελαίου ήταν 4,7 g L-1 day-1 και 0,77 g g-

1, αντίστοιχα. Το παραγόμενο πολυμερές ήταν ένα 3-υδροξυβουτυρικό ομοπολυμερές με μέσο 
μοριακό βάρος 2.34 x 105 και δείκτη πολυδιασποράς 1.2. Το πολυμερές επέδειξε εύθραυστη 
συμπεριφορά, με πολύ χαμηλή επιμήκυνση κατά τη θραύση (1,3%), αντοχή εφελκυσμού κατά τη 
διάσπαση 16 MPa & και μέτρο του Young του 1,0 GPa. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα SCG 
μπορούν να αποτελέσουν πηγή για την παραγωγή πολυυδροξυαλκανοϊκών αλάτων με 
ενδιαφέρουσες ιδιότητες. 
 
5. Απόβλητα αναλωμένου καφέ ως πολύτιμη πηγή φαινολικών ενώσεων και βιοενέργειας 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611005117 
Περίληψη: Τα απόβλητα αναλωμένου καφέ που συλλέχθηκαν από καφετέριες (SCG-1) ή 
ανακτήθηκαν από κάψουλες καφέ (SCG-2) ερευνήθηκαν ως πιθανή πηγή φαινολικών ενώσεων 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412012709
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414001849
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611005117
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και ενέργειας. Ο προκαταρκτικός χαρακτηρισμός αυτών των υλικών παρείχε ότι η συνολική 
φαινολική περιεκτικότητα ήταν ίση με 17,75 mg GAE / g για SCG-1 και 21,56 mg GAE / g για SCG-
2. Χρησιμοποιήθηκε μια διαδικασία εκχύλισης με διαλύτη χρησιμοποιώντας υδατική αιθανόλη 
ως διαλύτη και λειτουργώντας υπό ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας και δοκιμάστηκε. Για τη μελέτη 
των αποτελεσμάτων της θερμοκρασίας (T = 30-50 ° C), του χρόνου εκχύλισης (Ε = 60-120 λεπτά), 
του λόγου υγρού προς στερεό (R = 20-40 mL / g) και της συγκέντρωσης αιθανόλης στο υδατικό 
μίγμα (C = 30-70% κατ 'όγκο) στην ανάκτηση φαινολικών ενώσεων, χρησιμοποιήθηκε ένας 
παράγοντας σχεδιασμού δύο επιπέδων. Υπό τις καλύτερες συνθήκες, ανακτήθηκε πάνω από το 
90% των φαινολικών ενώσεων που περιέχονται στα αρχικά απόβλητα. Οι θερμαντικές τιμές των 
δύο αποβλήτων καφέ ήταν 23,72 MJ / kg (SCG-1) και 24,07 MJ / kg (SCG-2) ). Αυτά επηρεάστηκαν 
μόνο οριακά από τη διαδικασία εκχύλισης, η οποία υποστηρίζει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της 
ανάκτησης φαινολικών ενώσεων με τη χρήση του στερεού υπολείμματος που προκύπτει για την 
παραγωγή σφαιριδίων ή άλλων συσσωματωμάτων για σκοπούς θέρμανσης. Επίσης, 
παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης εφαρμογής με στόχο την αξιολόγηση της πιθανής 
αξιοποίησης του αναλωμένου καφέ που παράγεται στην επαρχία της Ρώμης. 
 
6. Απόβλητα αναλωμένου καφέ ως ενισχυτής του δυναμικού παραγωγής βιομεθανίου μέσω 

μιας ολοκληρωμένης υδροθερμικής ανθρακοποίησης- διεργασίας αναερόβιας χώνευσης  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852418301950#f0025 
 

 
 
Περίληψη: Αυτή η μελέτη αναφέρει τις συνέπειες της χρήσης υδρανθράκων αναλωμένου καφέ 
ως υποστρώματος για διεργασίες αναερόβιας χώνευσης (AD). Τρεις διαφορετικοί υδράνθρακες 
καφέ που παράχθηκαν στους 180, 220 και 250 ° C, με χρόνο παραμονής 1 ώρα, ερευνήθηκαν για 
το δυναμικό βιομεθανίου τους σε διαδικασία AD εμβολιασμένη με κοπριά αγελάδων. Οι 
υδράνθρακες αποβλήτου καφέ χαρακτηρίστηκαν από απόψεως απόλυτης, εγγύς και υψηλότερης 
θερμικής αξίας (HHV), και η θεωρητική τους απόδοση βιομεθανίου αξιολογήθηκε 
χρησιμοποιώντας την εξίσωση Boyle-Buswell και συγκρίθηκε με τις πειραματικές τιμές. Τα 
αποτελέσματα στη συνέχεια αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη εξίσωση 
Gompertz για τον προσδιορισμό των κύριων παραμέτρων εξέλιξης της AD. Οι διαφορετικές 
ιδιότητες υδρανθράκων σχετίζονταν με τις αποδόσεις της διεργασίας της AD. Η AD των 
χρησιμοποιημένων υδρανθράκων καφέ που παρήχθησαν στους 180 ° C έδειξε τον υψηλότερο 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852418301950#f0025
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ρυθμό παραγωγής βιομεθανίου (46 mL CH4 / gVS.d), δυναμικό βιομεθανίου 491 mL / gVS (AD που 
διαρκεί 25 ημέρες) και ημερήσια σύνθεση αερίου βιομεθανίου περίπου 70 % 

 
7. Αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ ως πιθανός εναλλακτικός πόρος καυσίμων 

στην Τουρκία: Μια πειραματική μελέτη 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2017.136773 
Σε αυτή τη μελέτη αξιολογήθηκε η αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ (SCG) ως 
πιθανής πρώτης ύλης για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και άλλων ενώσεων 
προστιθέμενης αξίας στην Τουρκία. Η μέση περιεκτικότητα σε έλαιο βρέθηκε (≈ 13% w/w). Όλα 
τα δείγματα (πριν και μετά την εκχύλιση) ελέγχθηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 
(SEM), θερμιδομετρία διαφορικής σάρωσης (DSC), θερμοβαρυτομετρική ανάλυση 
(Thermogravimetric  analysis), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), θερμαντική τιμή, ανάλυση επιφάνειας 
και πορώδες, (FT-IR) και στοιχειακή ανάλυση για την εκτίμηση του δυναμικού τους έναντι 
ιδιοτήτων καυσίμου. Η στοιχειακή ανάλυση έδειξε ότι ο άνθρακας αντιπροσωπεύει τα 
υψηλότερα ποσοστά (49,59% και 46,42% αντίστοιχα), ακολουθούμενα από άζωτο (16,7% και 
15,5%), υδρογόνο (6,74% και 6,04%) και θείο (0,851% και 0,561%). Αυτά τα αποτελέσματα 
υποδηλώνουν ότι τα SCG μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, καθώς είναι πλούσια σε 
άζωτο. Αναλύθηκαν οι ιδιότητες του εκχυλισμένου ελαίου, ακολουθούμενη από παραγωγή 
βιοντίζελ. Η ποιότητα του βιοντίζελ συγκρίθηκε με τα πρότυπα D6751 της Αμερικανικής Εταιρείας 
Δοκιμών για Υλικά (ASTM) και όλες οι ιδιότητες τηρούσαν τις τυποποιημένες προδιαγραφές. Οι 
συνθέσεις λιπαρών οξέων αναλύθηκαν με αέρια χρωματογραφία. Παρατηρήθηκε ότι ο 
μεθυλεστέρας του αποβλήτου καφέ (CWME) αποτελείται κυρίως από παλμιτικά (35,8%) και 
αραχιδικά (44,6%) οξέα, τα οποία είναι κορεσμένα λιπαρά οξέα. Ο χαμηλός βαθμός 
ακορεστότητας παρέχει εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης (10,4 ώρες). Ο CWME έχει επίσης 
εξαιρετικό αριθμό κετανίου, υψηλότερη θερμαντική αξία και τιμή ιωδίου με κακές ιδιότητες 
ψυχρής ροής. Οι μελέτες διερεύνησαν επίσης την ανάμιξη βιοντίζελ με ντίζελ Euro και 
βουτανόλη. Μετά από αυτό, επιτεύχθηκε μια αξιοσημείωτη βελτίωση στα σημεία νέφωσης και 
ροής βιοντίζελ. Οι χώροι εκχύλισης καφέ μετά την εξόρυξη πετρελαίου είναι ένα ιδανικό υλικό 
για λίπασμα κήπου, πρώτη ύλη αιθανόλης, παραγωγή βιοαερίου και ως pellets καυσίμων. Το 
αποτέλεσμα μιας τέτοιας ερευνητικής εργασίας παράγει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη 
σημασία ανακύκλωσης των SCG στην Τουρκία. 
 
Συνέπειες: Ο καφές είναι μια τεράστια βιομηχανία και ο καφές έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως λόγω 
των αναζωογονητικών ιδιοτήτων του. Αυτή η βιομηχανία παράγει μεγάλες ποσότητες 
αποβλήτων. Ως εκ τούτου, τα SCG για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και ενώσεων 
προστιθέμενης αξίας είναι ζωτικής σημασίας. Η στοιχειακή ανάλυση έδειξε ότι τα απόβλητα καφέ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, καθώς είναι πλούσιο σε άζωτο. Τα απόβλητα καφέ 
μετά την εξόρυξη πετρελαίου αποτελούν ιδανική πρώτη ύλη για την παραγωγή αιθανόλης και 
βιοαερίου, λιπάσματα κήπων και ως pellets καυσίμων. Ο χαμηλός βαθμός ακορεστότητας 
παρέχει εξαιρετική σταθερότητα στην οξείδωση. Το βιοντίζελ του έχει επίσης εξαιρετικό αριθμό 
κετανίου, υψηλότερη θερμαντική αξία και χαμηλότερη τιμή ιωδίου. 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2017.136773
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Β3 – Εφαρμοσμένες διεργασίες και βελτιστοποίηση παραγωγής 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες 
 

Λέξεις-κλειδιά (4-5): βελτιστοποίηση διαδικασιών, βελτιστοποίηση προϊόντων, βιωσιμότητα, 
κυκλική οικονομία, προσέγγιση PBL  
Συγγραφείς: Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας 
Διάρκεια: 1 ημέρα διαδικτυακής ανάγνωσης / μελέτης στην τάξη Google, 1 εβδομάδα πρόσωπο 
με πρόσωπο (f2f) 
Γλώσσα των υλικών: Αγγλικά και Ελληνικά 
Τύπος & αριθμός συναντήσεων/συνεδριών: 

1η 
Μέρα 

• Γνωρίστε ο ένας τον άλλο. σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων (σπουδές, απασχόληση, 
εμπειρογνωμοσύνη κλπ.) 

•  Εφαρμοσμένη διαδικασία και βελτιστοποίηση προϊόντων: Παρουσίαση της προσέγγισης, παρουσίαση των 
προβλημάτων στους συμμετέχοντες και συζήτηση· προβληματισμός σχετικά με τις απαντήσεις 

•  Κατανόηση της διαδικασίας, επεξήγηση των 2 περιπτώσεων/παραδειγμάτων μελέτης, επιλογή ομάδων, 
προσδιορισμός αρμοδιοτήτων (ποιος εμπλέκεται και πώς), καθορισμός των αρχικών προθεσμιών για τα 
επιμέρους καθήκοντα 

•  20 λεπτά συζήτηση  

2η 
Μέρα 

• Συνοψισμός της προόδου της 1ης ημέρας  

• Καθορισμός στόχων για την 2η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 

• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 

• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 

• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 

• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές ενέργειες; 

3η 
Μέρα 

• Συνοψισμός της προόδου της 2ης ημέρας  

• Καθορισμός στόχων για την 3η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 

• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 

• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 

• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 

• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές ενέργειες; 

4η 
Μέρα 

• Συνοψισμός της προόδου της 3ης ημέρας  

• Καθορισμός στόχων για την 4η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 

• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 

• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 

• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 

• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές ενέργειες; 

5η 
Μέρα 

• Παρουσιάσεις 

• Ερωτήσεις και απαντήσεις (Q & A) με άλλες ομάδες 

• Τελικές παρατηρήσεις 

• Συνολική αξιολόγηση της ενότητας 

• Παροχή κατευθυντήριων γραμμών / επεξηγήσεων / συμβουλών για την τοποθέτηση σε βιομηχανίες / ΜΜΕ 

• Συζήτηση για πιθανά έργα 
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Αριθμός συμμετεχόντων μηχανικών: 20-25 μηχανικοί 
 
Ρύθμιση ομάδας: Μικτές ομάδες φύλου, πολυεπιστημονικές ομάδες μηχανικών, 5-7 μέλη σε 
κάθε ομάδα (σύμφωνα με τις οδηγίες της βιβλιογραφίας του PBL) 
 
 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 

I. Επισκόπηση ενοτήτων  
 

Η ενότητα αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στην 
Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και να τους επιτρέψει να 
συμμετάσχουν με επιτυχία σε σύνθετα έργα με περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους 
πόρους αλλά με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Εκτός αυτού, οι παράμετροι των 
βιομηχανικών χώρων στον πραγματικό κόσμο αλλάζουν συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να 
ξεπεραστούν, οπότε οι μηχανικοί πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα 
χρησιμοποιηθούν πραγματικά υλικά βιομηχανικά έργα σε συνδυασμό με την προσέγγιση της 
βασισμένης στο πρόβλημα μάθησης (PBL), για να εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις 
απαιτούμενες δεξιότητες. Μεγάλες οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες, κατανόηση της 
ηγεσίας, της διαχείρισης και της ομαδικής εργασίας, μαζί με μια ολιστική αντίληψη του έργου στο 
χέρι είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται και θα αποκτήσουν 
μέσω αυτής της πορείας. Οι ορθές πρακτικές θα είναι επίσης διαθέσιμες ως εργαλεία των 
συμμετεχόντων. 
 

II.  Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 
 
• Να κατανοήσουν τι είναι η Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και τα 
οφέλη της για την επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις SMEs), τους εργαζομένους και την 
κοινωνία, μέσω στοχευμένων περιπτώσεων/παραδειγμάτων μελετών. 
• Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τα απαιτούμενα βήματα για την επίτευξη των στόχων 
καθώς και επικυρώσουν την προσέγγισή τους 
• Να βελτιστοποιήσουν μια διαδικασία δουλεύοντας σε μια πολυεπιστημονική περίπτωση 
μελέτης 
• Να βελτιστοποιήσουν ένα προϊόν δουλεύοντας σε μια πολυεπιστημονική περίπτωση μελέτη 
• Να λάβουν υπόψη όλα τα θέματα βιωσιμότητας που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση, όπως 
απαιτείται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας 
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3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 
Περιπτωσιολογική μελέτη 1: Βελτιστοποιημένη παραγωγή σιδηρονικελίου (FeNi) με έμφαση 
στη μείωση του αποτυπώματος της διεργασίας 
 

Γενικές πτυχές  
Το σιδηρονικέλιο (FeNi) παράγεται κατά κύριο λόγο από μεταλλεύματα νικελιούχου λατερίτη τα 
οποία μετατρέπονται σε κράμα με περιεκτικότητα σε νικέλιο περίπου 20%. Επί του παρόντος, 
μόνο το 42% της παγκόσμιας πρωτογενούς παραγωγής Ni προέρχεται από μεταλλεύματα 
λατερίτη (οξειδωμένα μεταλλεύματα με περίπου 1-2% Ni), κυρίως μέσω πυρομεταλλουργικών 
διεργασιών, με το FeNi να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο (~72%) μεταξύ όλων των προϊόντων με 
βάση το νικέλιο. Ωστόσο, η πυρομεταλλουργική επεξεργασία μεταλλευμάτων λατερίτη είναι 
πολύ πιο ενεργοβόρα σε σχέση με την επεξεργασία θειούχων μεταλλευμάτων και έχει ως 
αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου και στερεών 
αποβλήτων. Στις προσπάθειές της για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών και 
βιωσιμότητα της διαδικασίας, η μεταλλουργική βιομηχανία μετάλλων έχει χρησιμοποιήσει 
διάφορες προσεγγίσεις για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιδόσεών της, οι οποίες 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων (ERA), περιβαλλοντικές 
επιδόσεις και επιχειρησιακούς δείκτες, ανάλυση κόστους - οφέλους (CBA), ανάλυση ροής υλικών 
(MFA) και αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA). 
 
Η Ελλάδα είναι η μοναδική παραγωγός FeNi στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρίτη μεγαλύτερη 
παραγωγός στην Ευρώπη και μια από τους επτά μεγαλύτερες στον κόσμο. Το 2012, περίπου 
95.000 τόνοι κοκκοποιημένου FeNi με 20% μέση περιεκτικότητα σε Ni, παρήχθησαν από τη Γενική 
Μεταλλευτική και Μεταλλουργική S.A. LARCO από εγχώρια μεταλλεύματα νικελίου. Η παραγωγή 
σιδηρονικελίου στην LARCO αντιπροσωπεύει το 32% και το 4% της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
παραγωγής, αντίστοιχα, και καλύπτει σχεδόν το 5% της ευρωπαϊκής ετήσιας ζήτησης Ni. 
 
Πρέπει να βρείτε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που σχετίζονται με τους ακόλουθους 
στόχους: 
1. Κατανόηση της διαδικασίας 
2. Επιλογές για να μειώσετε το κόστος 
3. Επιλογές για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
 
 

Περίοδος υλοποίησης 
1 βδομάδα 
 
Πιθανό σχέδιο 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Ελέγξτε όλες τις εισόδους – εξόδους της διεργασίας (inputs – outputs) 
2. Εκτέλεση, εάν είναι δυνατόν, και ενεργειακού ισοζυγίου ανά υπο-διαδικασία  
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3. Εξετάστε πτυχές όπως η παραγωγή πρώτων υλών, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων 
κ.λπ.) 

4. Υπολογίστε (ή εκτιμήστε), εάν είναι δυνατόν, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(Greenhouse Gases, GHG) ανά διαδικασία  

5. Εξετάστε εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές και καύσιμα) 
6. Θεωρήστε ως δείκτες τις σημαντικότερες κατηγορίες επιπτώσεων: Δυνητικό φαινόμενο 

υπερθέρμανσης του πλανήτη (Global Warming Potential, GWP), Δυναμικό οξείδωσης 
(Acidification Potential, AP) και ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (Primary Energy Demand, 
PED)  

7. Να λάβετε υπόψη τις σχετικές αρχές της κυκλικής οικονομίας (μείωση των αποβλήτων - 
αξιοποίηση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ) 

 
Σημείωση 
Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές άλλες 
διαδικασίες και προϊόντα σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. 
 
Τελικό αποτέλεσμα  
Όταν είστε έτοιμοι, να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), χρησιμοποιώντας μια 
παρουσίαση ppt 
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Περιπτωσιολογική μελέτη 2: Βελτιωμένη αλκαλική ενεργοποίηση αποβλήτων κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (Construction and demolition waste, C&DW) για την παραγωγή δομικών και 
συνδετικών υλικών 

 

Γενικές πτυχές 
Η αλκαλική ενεργοποίηση των αργιλοπυριτικών υλικών σε 
σχετικά χαμηλή θερμοκρασία έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή υλικών παραπλήσιων με το τσιμέντο, που συνήθως 
ονομάζονται γεωπολυμερή ή ανόργανα πολυμερή, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από μία μερικώς ή πλήρως άμορφη πολυμερή 
δομή που αποτελείται από δεσμούς Si-O-Al. Οι ιδιότητές τους, 
όπως υψηλή αρχική αντοχή, χημική αντοχή και υψηλή 
θερμοκρασία, εξαρτώνται κυρίως από την ορυκτολογία των 
πρώτων υλών καθώς και από τη μοριακότητα του 
χρησιμοποιούμενου αλκαλικού ενεργοποιητή. Άλλες 
παράμετροι που επηρεάζουν τη δομή τους είναι η περίοδος 
ωρίμανσης και η περίοδος γήρανσης.  
 
Τα αλκαλικά ενεργοποιημένα υλικά έχουν προσελκύσει 
σημαντική προσοχή τις τελευταίες τρεις δεκαετίες λόγω των 
ιδιοτήτων τους που τα καθιστούν κατάλληλα ως εναλλακτικά 
συνδετικά μέσα στον κατασκευαστικό κλάδο, ως υλικά 
ανθεκτικά στη θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες / τη 
διάβρωση ή ως μήτρες για τον εγκλωβισμό επικίνδυνων 
στοιχείων. Οι πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες 
επικεντρώθηκαν κυρίως στην αξιοποίηση μιας ευρείας ποικιλίας 

αποβλήτων και στην παραγωγή υλικών με κατάλληλες φυσικοχημικές, μηχανικές και θερμικές 
ιδιότητες. 
 

 
Στόχοι 
Πρέπει να βρείτε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που σχετίζονται με τους ακόλουθους 
στόχους: 

1. Εξετάστε ποια απόβλητα C&DW είναι κατάλληλα. Αξιολογήστε τον ετήσιο όγκο τους σε 
επίπεδο χώρας 

2. Κατανόηση της διαδικασίας 
3. Μάθετε τις πιο σημαντικές παραμέτρους που μπορούν να βελτιωθούν 
4. Ανακαλύψτε τι είδους προϊόντα μπορούν να παραχθούν και με βάση τις ιδιότητές τους 

προτείνετε πιθανές χρήσεις 
 
Περίοδος υλοποίησης 
1 βδομάδα 
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Πιθανό σχέδιο 
Πιθανό σχέδιο 

1. Προσδιορίστε όλες τις πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
2. Αξιολογήστε τα κύρια βήματα της αλκαλικής ενεργοποίησης  
3. Μάθετε το πιθανό φάσμα των σημαντικότερων παραμέτρων της διαδικασίας 
4. Καθορίστε ποιες τροποποιήσεις απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας 
5. Ελέγξτε αν τα C&DW μπορούν να συν-αξιοποιηθούν με άλλα απόβλητα  
6. Να λάβετε υπόψη τις σχετικές αρχές της κυκλικής οικονομίας (μείωση των αποβλήτων -  

αξιοποίηση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ) 
 
Σημείωση 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε αρκετές 
άλλες διαδικασίες σχετικές με την αξιοποίηση στερεών αποβλήτων. 
 
Τελικό αποτέλεσμα 
Όταν είστε έτοιμοι, να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), χρησιμοποιώντας μια 
παρουσίαση ppt 
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Β4 – Εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες 
 

Λέξεις κλειδιά επιμελητεία, εφοδιαστική αλυσίδα, ανθρακικό αποτύπωμα, παγκόσμια 
υπερθέρμανση, εμπομπή CO2, αειφόρος αλυσίδα εφοδιασμού 

Συγγραφέας/Δημιουργός Νίκος Ξεκουκουλωτάκης 

Διάρκεια 1 μέρα διαδικτυακής μελέτης/μελέτης στο Google Classroom και μια 
εβδομάδα δια-ζώσης   
 

Γλώσσα Αγγλικά και Ελληνικά 

Είδος & αριθμός 
συναντήσεων 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα: 

• Διαδικτυακή Μέρα 1: Μελέτη μέσω διαδικτύου/μελέτη στο Google 
Classroom. Θα δοθεί σχετικό υλικό προς προετοιμασία για τις δια-
ζώσης συναντήσεις.  
 

Πρόγραμμα Συναντήσεων Δια-ζώσης: 

• Ημέρα 1 (Τρίωρη συνάντηση): παρουσίαση του σεναρίου 
προβληματοκεντρικής μάθησης, κατανομή σε ομάδες, αναγνώριση 
μαθησιακών ζητημάτων εντός των ομάδων, συζήτηση των 
μαθησιακών ζητημάτων με ολόκληρο το τμήμα. 

 

• Ημέρα 2 (Τρίωρη συνάντηση): εργασία εντός ομάδων, συνεντεύξεις, 
πρόοδος επί των μαθησιακών ζητημάτων και λύσεις. 
 

• Ημέρα 3 (Τρίωρη συνάντηση): εργασία εντός ομάδων, συνεντεύξεις, 
παρουσίαση καινούργιων περιορισμών και πληροφοριών σχετικών με 
το πρόβλημα. 

 

• Ημέρα 4 (Τρίωρη συνάντηση): εργασία εντός ομάδων, συνεντεύξεις 
προς συμπλήρωση των παραδοτέων, τελική καθοδήγηση για την 
παρουσίαση 

 

• Ημέρα 5 (Τρίωρη συνάντηση): παράδοση της τεχνικής αναφοράς και 
παρουσίαση (ανά ομάδα) της προόδου και των κύριων 
αποτελεσμάτων για το σενάριο που δόθηκε.  Αυτο-αξιολόγηση και 
διασταυρούμενη πρόκληση για την επιλογή της καλύτερης 
προσέγγισης. 

Αριθμός συμμετέχοντων 
μηχανικών 

20-25 μηχανικοί 

Σύνθεση Ομάδων Μικτών ως προς το φύλο, πολυ-επιστημονικές ομάδες μηχανικών, 5-7 μέλη 
ανά ομάδα (βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που θέτει η βιβλιογραφία 
περί προβλητοκεντρικής μαθήσεως). Η κάθε ομάδα θα επιλέξει τον 
επικεφαλή της. 
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2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Σύνοψη Μαθήματος 

Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει πρακτικές κα τεχνικές δεξιότητες για την ανάλυση και 
διαχείριση της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της βιομηχανίας.  Οι 
μηχανικοί θα μάθουν τις βασικές αρχές της επιμελητείας, π.χ τη διαδικασία σχεδιασμού, 
εφαρμογής και ελέγχου των διαδικασιών έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική μεταφορά και 
αποθήκευση αγαθών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, καθώς και σχετικών πληρορφοριών 
από το σημείο προέλευσης στο σημέιο κατανάλωσης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των πελατών.   
 
Επιπλέον, οι μηχανικοί θα εξοικειωθούν με το πλαίσιο της διαχείρισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, το οποίο είναι η διαχείριση, διαμέσου ενός δικτύου ανάντη και κατάντη οργανισμών, 
τόσο των σχέσεων όσο και της ροής των υλικών, των πληροφοριών και των πόρων, και θα 
συνειδητοποιήσουν ότι ο σκοπός της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η δημιουργία 
αξίας, η αύξηση της αποδοτικότητας και η ικανοποίηση των πελατών.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στον παγκόσμιο χαρακτήρα του θέματος. 
 

Κύρια Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  
 

• Περιγράφουν τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της, αλλά και 
της εφαρμογής τους στο κατασκευαστικό πλαίσιο και το πλαίσιο των υπηρεσιών, 

• Κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζει η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο στην 
επιμελητεία αλλά και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας,  

• Ορίζουν τις διάφορες στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας και επιμελητείας τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν και να μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικές στο σύνθετο και δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον,  

• Κατανοούν τις θεμελιώδεις λειτουργίες της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως 
για παράδειγμα η μεταφορά, η προμήθεια καθώς και η διαχείριση αποθεμάτων και η 
διαχείριση υλικών, 

• Ανακαλούν τους σημαντικούς ρόλους των κινδύνων που ενέχονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
της ευρωστίας και της ανθεκτικότητας, 

• Κατανοούν τι συνεπάγεται η αειφορία στο πλαίσιο της επιμελητείας και της διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Εξηγούν τα βασικά στοιχεία της αντίστροφης επιμελητείας και τους λόγους για τη χρήση της 

• Αναθεωρούν διάφορες στρατηγικές και πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στις μέρες μας 
στην επιμελητεία και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  
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Υλικό για τα μάθημα / Λογισμικό 

• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους υπολογιστές / 
φορητούς υπολογιστές 

 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 

Σενάριο προβληματοκεντρικής μάθησης 

 
Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η βιομηχανία/εταιρία στην οποία εργάζεστε 
σκοπεύει να εφαρμόσει φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Σας έχει ανατεθεί από τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρίας σας να περιγράψετε τις δράσεις και 
στρατηγικές ούτως ώστε να μειώσετε το ανθρακικό αποτύπωμα (CO2) της εφοδιαστικής αλυσίδας 
της εταιρίας.  Καλείστε να εκπονήσετε τεχνική αναφορά για το πώς θα επιτύχετε τον στόχο 25/50 
που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα κατά 
25% μέχρι το έτος 2050.  Με την τεχνική αναφορά, θα ετοιμάσετε και μια περιεκτική παρουσίαση 
όπου θα παρέχετε στον διευθύνων σύμβουλο όλες τις σχετικές πληροφορίες.  Η τεχνική αναφορά 
θα συμπεριλαμβάνει τον “χάρτη πορείας” όπου θα προσδιοριστούν οι αλλαγές καθώς και οι 
λόγοι για τις αλλαγές, που πρέπει να γίνουν προς επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εταιρίας.  
Επίσης θα συμπεριληφθεί σχέδιο υλοποίησης, όπου θα προσδιοριστούν οι δράσεις που 
απαιτούνται για την πραγμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών/μετατροπών στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. 
 

Κατευθυντήριες γραμμές για την/τον διδάσκοντα/διευκολυντή: 
1.  Οι πιο κάτω ερωτήσεις/θέματα θα δώσουν κατεύθυνση στους μηχανικούς: 
 
Τί είναι η επιμελητεία και τι η εφοδιαστική αλυσίδα; Ορισμοί και παραδείγματα. 
Ποιές είναι οι βασικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας; 
Τί είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη; 
Τί είναι η κλιματική αλλαγή; 
Ποιός ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην ανθρωπότητα; 
Πώς η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις. 
Ποιούς κινδύνους αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ώς αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής 
Ποιά η σημαντικότητα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική 
αλυσίδα για τις επιχειρήσεις 
Ποιές στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους. 
Πολι,τικές για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 
Ποιός ο ρόλος της τεχνολογίας; 
Μετρήσεις: Πώς μπορεί μια ποσότητα να μειωθεί εάν δεν υπάρχουν δεδομένα για το μέγεθός της    
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Ο διδάσκων θα κατεθύνει τους μηχανικούς να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 
Βήμα 1:  Επιλογή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
Βημα 2:  Ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις διάφορες 
λειτουργίες/στάδια που αποτελούν την εφοδιαστική του προϊόντος ή υπηρεσίας που επελέγη. 
Βήμα 3:  Εντοπισμός των σταδίων/μερών της εν λόγω εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν την 
μεγαλύτερη συνεισφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
Βήμα 4: Υπολογισμός, όπου είναι δυνατόν, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
σχετίζονται με την εν λόγω εφοδιαστική αλυσίδα 
Βήμα 5: Εισήγηση πιθανών στρατηγικών μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος για την εν λόγω 
εφοδιαστική αλυσίδα 
 
Στην αναφορά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα: 

• πλεονεκτήματα 

• μειονεκτήματα 

• κόστα 

• κίνδυνοι 
 

 
Εικόνα 1 – Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εικόνα 2 – Εφοδιαστική Αλυσίδα 
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Εικόνα 3 - Διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας 
 

 
 
Εικόνα 4 - Συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα 


