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S.M.A.R.T. KNOW. NET. Project
Skills Matching And Route for
Training – Knowledge Network

To SMART KNOW NET είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα (DG Education and Culture) στο πλαίσιο
του προγράμματος Leonardo da Vinci σχετικά με την
Επαγγελματική εκπαίδευση και Επιμόρφωση στην Ευρώπη.
Το έργο συντονίζει το IRFI και αποτελεί διακρατική
συνεργασία ιδρυμάτων από την Πολωνία, την Ιταλία,
την Ελλάδα, τη Λετονία και την Ισπανία.

SMART KNOW NET is a project co-financed by
DG Education and Culture in the framework
of Leonardo da Vinci Programme devoted to
vocational education and training in Europe. The
project is coordinated by IRFI and a transnational
partnership of institutions from Poland, Italy,
Greece, Latvia and Spain.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

general goals

Ο κύριος στόχος του έργου S.M.A.R.T. KNOW. NET.
είναι να αναδείξει τις επαγγελματικές δεξιότητες που
ζητούνται πραγματικά
από την αγορά εργασίας και να οδηγήσει στην
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων με αποτέλεσμα τη
βελτίωση της απορρόφησης και τη βιωσιμότητα των
νέων προσλήψεων.
Στην πραγματικότητα, χρησιμεύει στην ανάλυση
της αγοράς εργασίας και βοηθά στην ανάπτυξη
συστημάτων που μπορούν να προβλέψουν τη ζήτηση
σε επαγγελματικά προσόντα.
Το λογισμικό Knowledge Network (KN) απαντά στην

The main goal of S.M.A.R.T. KNOW. NET. application
is to facilitate the raising of professional abilities for
the actual job offers and to direct the development of
such abilities in order to improve the perspectives of
development to middle and long term.
In fact, it is essential to improve the activities of
analysis and surveys of job market and to support the
development of systems able to foresee the demands
of professional skills.
Knowledge Network (KN) software meets the
common concern of bridging the gap between the

world of education/training and the world of work
in order to update, upgrade and enhance the skills
of European citizens. KN software, designed and
realized by IRFI (Istituto Romano per la Formazione
Imprenditoriale) and operational in Rome with the
support of Trade Associations, detects the companies
needs of professionals skills and identifies the
evolutionary lines of needed by the training institutions
in order to meet these requirements. SOUL (Sistema
Orientamento Università Lavoro), related to KN
software, takes out from its database the job or
internship opportunities offered by the companies.
S.M.A.R.T. KNOW. NET. project tries to verify the
coherence between the skills provided by the
educational institutions (for example the
universities) and the effective demand by the
companies.

specific objectives
The specific objectives of S.M.A.R.T. KNOW. NET.
Project are:
• Transfer and validation of KN software at EU level,
collecting enterprises and skills data;
• Creation of a pan-European tool, localized for different
countries, in order to help SMEs (Small and Medium
Enterprises) and VET (Vocational Education and
Training) to describe skills in a clear and portable way.
In fact, it is essential to improve the activities of
monitoring and forecast pertinent to the job market and
to the demands of professional skills, in order to:
• Facilitate the coupling of professional abilities with the
actual job offers;

• promote the development of such abilities to improve
the perspectives of long-term job;
• support the reintegration with specific competences for
a new job.

πρόκληση να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στον κόσμο
της κατάρτισης και της απασχόλησης και έχει στόχο
να αναβαθμίσει και να ενισχύσει τα προσόντα των
Ευρωπαίων πολιτών.

Public authorities at national, regional and local level,
enterprises, social parties, education agencies and
individuals can benefit from regular information about the
changes in short term of the requirements of skills and
professionalism that emerge from the job market and the
evolution of job offer and its future projection.

Το λογισμικό ΚΝ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από
το IRFI, εκπαιδευτικό κέντρο του επιμελητηρίου της
Ρώμης, και εφαρμόστηκε στη Ρώμη με τη βοήθεια και
άλλων εμπορικών ενώσεων. Το λογισμικό αναγνωρίζει
τις ανάγκες των επιχειρήσεων για επαγγελματικά
προσόντα και τα αντίστοιχα καινοτομικά εκπαιδευτικά
προγράμματα που χρειάζεται να προσφερθούν

από φορείς κατάρτισης για να καλύψουν αυτές τις
ανάγκες. Το SOUL (http://www.jobsoul.it/) είναι
ένα συμπληρωματικό σύστημα το οποίο λαμβάνει
ηλεκτρονικά από το KN πληροφορίες για ευκαιρίες
απασχόλησης και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.
Με τον τρόπο αυτό το έργο S.M.A.R.T. KNOW.
NET προσπαθεί να συνδέσει τις δεξιότητες που
προσφέρονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα(π.χ.
Πανεπιστήμια) με την πραγματική ζήτηση από
επιχειρήσεις.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
THE PARTNERS OF THE PROJECT

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Istituto Romano per la Formazione
Imprenditoriale IRFI (IT)
www.irfi.it
Sapienza University of Rome (IT)
www.uniroma1.it
CREA - Confederación De Empresarios De Aragón (ES)
www.crea.es
Omega Technology (EL)
www.omegatech.gr
Eommex - Hellenic Organization of Small and Medium Sized
Enterprises and Handicraft S.A. (EL)
www.eommex.gr
Latvijas Universitate - University of Latvia (LV)
www.lu.lv
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - Chamber
of Commerce and Industry in Cracow (PL)
www.iph.kracow.pl

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου S.M.A.R.T. KNOW.
NET είναι:
• Να μεταφέρει και να αξιολογήσει το λογισμικό ΚΝ σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο, με
σκοπό να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης
να περιγράψουν τις δεξιότητες πιο ξεκάθαρα και
αποδοτικότερα.
Στην πραγματικότητα, χρησιμεύει για την
παρακολούθηση και την πρόβλεψη αναγκών σε
επαγγελματικά προσόντα με στόχο:
• Να προωθήσει την ανάπτυξη των ζητούμενων
δεξιοτήτων
• Να βοηθήσει στην επανένταξη με νέες δεξιότητες
στην αγορά εργασίας.
Οι δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι,
εκπαιδευτικοί οργανισμοί και πολίτες έχουν τη
δυνατότητα να επωφεληθούν από την πληροφορία
που προσφέρει το σύστημα, η οποία προέρχεται από
την αγορά εργασίας.

