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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4 

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΜΑΣ 

Μετά τη δημιουργία του IIoTNet στο πλαίσιο του 

WP3, τη σύνταξη της έκθεσης Transnational και τη 

μετάφρασή της σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, η 

συνεργασία προχώρησε στο WP4 – Σχεδιασμός 

εξειδικευμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 

διαχείριση και εκπαίδευση στο IloT VET, 

υποστήριξη της απασχολησιμότητας των 

εκπαιδευομένων και υπέρβαση των κενών 

δεξιοτήτων IIoT , καθώς και για τη διευκόλυνση της 

διεθνούς συνεργασίας μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, ΜΜΕ 

και άλλων ενδιαφερομένων. Αυτός είναι ο στόχος 

του WP4. 

Με βάση τον προκαταρκτικό σχεδιασμό της 

παρέμβασης ανάπτυξης ικανοτήτων IIIoTNet, οι 

εταίροι ανέπτυξαν ένα εξειδικευμένο κοινωνικό 

δίκτυο για το IIoTNet. Ο στόχος αυτής της κοινής 

πλατφόρμας είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 

της υπάρχουσας έλλειψης πληροφοριών, κοινού 

εκπαιδευτικού υλικού, δικτύωσης και μάθησης από 

ομοτίμους σε αυτόν τον τομέα. 

Οι απώτεροι στόχοι είναι να επιτραπεί η δικτύωση 

μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, ΜΜΕ, ερευνητών, ειδικών, 

να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή κοινότητα 

επαγγελματιών IIoT και, επομένως, να 

υποστηριχθεί στην ανάπτυξη εννοιών, διαδικτυακής 

και μικτής μάθησης. 

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει διδακτικό υλικό, 

κατευθυντήριες γραμμές για παρόχους ΕΕΚ, πολύ 

μικρές εταιρείες και ΜΜΕ και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς και παραδείγματα καλών 

πρακτικών (σε διαφορετικούς τομείς, επίπεδα και 

τύπους εκπαίδευσης). 
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Ενώ το WP3 ήταν προσανατολισμένο προς τη 

στρατηγική δυναμική και τις προτεραιότητες της 

ανάπτυξης ικανοτήτων των παρόχων ΕΕΚ και τον 

εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών 

τους μέσω του IlotNet, το WP4 είναι μια 

μακροπρόθεσμη και πιο φιλόδοξη παρέμβαση 

ικανότητας που βασίζεται στη διεθνή συνεργασία 

και τη μεταφορά καλών μοντέλων. Η προσπάθεια 

στο WP είναι να τεθεί σε λειτουργία κοινή 

εξειδικευμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 

μιας νέας γενιάς πολιτικών και εργαλείων που 

διαφορετικά δεν είναι πιθανό να φτάσουν στην 

κορυφή των αναπτυξιακών ατζέντων των παρόχων 

ΕΕΚ σύντομα. 

Το WP συνδέεται με άλλα WP μέσω του ρόλου 

επικοινωνίας και διάδοσης στο έργο, καθώς θα 

διαδώσει τα αποτελέσματα μεταξύ WP3, WP4 και 

WP5. Το WP συνδέεται με τα υπόλοιπα WP επειδή 

είναι το αντικείμενό τους για διαχείριση, ποιοτικό 

έλεγχο και αξιολόγηση. Σε σχέση με τον συνολικό 

συντονισμό του έργου, το WP αντιπροσωπεύει μια 

πύλη μέσω της οποίας το έργο θα επικοινωνεί με 

τους ενδιαφερόμενους και έτσι θα διασφαλίζει την 

αναγνώριση και τη βιωσιμότητα του έργου μέσω της 

υιοθέτησης/χρήσης των αποτελεσμάτων του. 

 

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4:  

• Μεθοδολογία σχεδιασμού και παραγωγής 

εξειδικευμένου δικτύου κοινωνικών μέσων για το 

IloTNet. 

• Σώμα γνώσης IloT. 

• IloT Learning Project Explorer. 

• Εξειδικευμένη πλατφόρμα κοινωνικών μέσων 

IloTNet. 

• Πρότυπα αξιολόγησης για τα μαθησιακά 

αποτελέσματα με σχήμα πιστοποίησης για 

επαγγελματίες του IloT. 

 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το επόμενο βήμα θα είναι η πιλοτική εφαρμογή των 

εξειδικευμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη 

διαχείριση και εκπαίδευση IloT VET (WP5) και η 

πραγματοποίηση των απαραίτητων ενημερώσεων 

που θα επιτρέψουν τη λειτουργία του IlotNet με 

τρόπο που θα διευκολύνει την εκπλήρωση των 

λειτουργιών του. 

 

 

 

IPS - Institute for Postgraduate Studies (BG) 
Ιστοσελίδα:  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO - Institute For Training Of Personnel In International Organisations (BG) 
Ιστοσελίδα: www.itpio.eu 

 

 

PBI - Vocational Education Association (LV) 
Ιστοσελίδα: http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT) 
Ιστοσελίδα: www.tucep.org 

 

 

Halsingland Education Association (SE) 
Ιστοσελίδα: www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL) 
Ιστοσελίδα: www.iek-akmi.edu.gr 

 

 

ReadLab - Research Innovation and Development Lab P.C. (EL) 
Ιστοσελίδα: www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (EL) 
Ιστοσελίδα: www.dimitra.gr 
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CSI - Center for Social Innovation (CY) 
Ιστοσελίδα: www.csicy.com 
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