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Ενημερωτικό Δελτίο 7 

TΟ ΕΡΓΟ ΙΙΟΤΝΕΤ 

Το διετές ευρωπαϊκό έργο IIoTNet στο πλαίσιο του 

ERASMUS+ KA3 – Υποστήριξη για Δίκτυα 

Μεταρρύθμισης Πολιτικής και Συνεργασίες 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(VET) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και 

ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2021. 

Το έργο IIoTNet σχεδιάστηκε για να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση και να συμβάλει στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω της αναβάθμισης 

και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών, επαγγελματιών και 

παρόχων ΕΕΚ σχετικά με τις δυνατότητες των 

τεχνολογιών IloT και να δώσει στοιχεία για τις 

εφαρμογές τους. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει 

ένα Δίκτυο ΕΕΚ με σύστημα πιστοποίησης για 

επαγγελματίες, προγραμματιστές ή χρήστες ή 

πωλητές IIoT, και να τους εκπαιδεύσει να 

προσαρμόσουν και να υιοθετήσουν ένα νέο κοινό 

πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών της σύγχρονης 

τεχνογνωσίας IIoT. 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η εταιρική σχέση IIoTNet απαρτιζόταν από 9 

οργανισμούς από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, 

Λετονία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα, Κύπρος) που 

αντιπροσωπεύουν τους τομείς της ΕΕΚ, των ΑΕΙ και 

της έρευνας, με στόχο: 

• Υποστήριξη της υιοθέτησης και της ενσωμάτωσης 

της εκπαίδευσης στο IIoT VET, προωθώντας την 

ενσωμάτωση της ανάπτυξης ταλέντων σε 

συνεργασία με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς. 
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• Δημιουργία βιώσιμων δομών και εργαλείων ΤΠΕ, 

επιτρέποντας την κατάρτιση IIoT και τη 

συνδημιουργία των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη 

ταλέντων. 

• Δημιουργία βιώσιμων δομών και εργαλείων ΤΠΕ, 

επιτρέποντας την κατάρτιση IIoT και τη 

συνδημιουργία των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη 

ταλέντων. 

• Δημιουργία διδακτικών ικανοτήτων των παρόχων 

ΕΕΚ IIoT για την παροχή καινοτόμου κατάρτισης με 

σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων σε 

ταχέως αναπτυσσόμενους βιομηχανικούς τομείς. 

 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

• Ένα δίκτυο παρόχων ΕΕΚ στον τομέα της 

καινοτομίας και της γνώσης του IloT μέσω 

Εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για τη διαχείριση και 

λειτουργία του IloTNet. 

• IloT Body of Knowledge 

• Πρόγραμμα πιστοποίησης IloT 

• Διαδικτυακό εργαλείο IloT Learning Project 

Explorer, που ενσωματώνει καθοδήγηση 

σταδιοδρομίας, εκπαίδευση και καθοδήγηση, 

παρακολούθηση της προόδου σταδιοδρομίας. 

Προσεγγίστηκαν δύο ομάδες στόχοι: 

• Πάροχοι και εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές, 

μέντορες και/ή ηγέτες ΕΕΚ 

• Πολύ μικρές εταιρείες και ΜΜΕ που ασχολούνται 

με διαδικασίες IloT και οι ηγέτες και το προσωπικό 

τους. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

CSI - Center for Social Innovation (CY) 
Ιστοσελίδα: www.csicy.com 
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