Бюлетин 3
Нашите постижения
IIoTNet вече е създаден в рамките на WP3. След
окончателен преглед транснационалният доклад
е преведен на всички езици на партньорите.
Обединяването на съществуващите доставчици
на ПОО в Мрежа е подходящ вариант, когато
доставчиците на качествено обучение работят
изолирано един от друг или не си сътрудничат с
индустрията. Усилията за изграждане на
капацитет са насочени към съществуващите
доставчици, укрепване на човешките ресурси и
предоставяне на сертификат за качество. IIoTNet
е предназначен да се използва като ефективно
средство за гарантиране, че предоставянето на
ПОО в конкретната област на IIoT е в
съответствие
с
приоритетите
на
правителствената политика. Партньорите го
смятат за особено полезен и в ситуации, в които
съществуват разнообразни умения в сектора.
Резултатите от проучването послужиха като
основа за набелязване на стратегията за
развитие и растеж на IIoTNet. Работата започна
с определяне на нуждите и очакванията на
целевите групи на доставчиците на ПОО
(иновативни аспекти, механизми за подкрепа,
които Мрежата може да им предложи, целева
група на бъдещата Мрежа). Партньорите
постигнаха споразумение относно резултатите и
продуктите на IIoTNet и техните иновативни
елементи и те формулираха целта и задачите на
мрежата.
Методологичните и дидактически подходи,
инструменти и методи, които са полезни за
формулирането на Мрежата, също са в обхвата
на разработването на споделена стратегия за
IIoT. Процесите, политиките и правилата бяха
дефинирани в Наръчника на IIoTNet.

Партньорите разработиха Логическата рамка на
IIoTNet, която трябва да подпомогне в сложната
задача
за
определяне
на
цялостните
характеристики на Мрежата по последователен
начин. Целта е да помогне на партньорството да
формулира
ясно
целите,
дейностите
и
необходимите ресурси за Мрежата.
Партньорите
използваха
определените
показатели в Логическата рамка на IIoT и
установените в WP2 процеси за осигуряване на
качеството, за да разработят методология за
организационен анализ и самооценка на
текущото управление и оперативно състояние за
всеки доставчик на ПОО. Разработените
планове
за
действие
за
международно
сътрудничество между партньорите по проекта
се очаква да допринесат за изграждането на
капацитет на членовете на Мрежата.
Резултатите в рамките на WP3, бяха:


Очертана стратегия и разработване
Техническо задание за IloTNet;



Разработване на процесите, политиките и
процедурите за управление и експлоатация
в Наръчника на IIoT;



Логическа рамка на IIoTNet като инструмент
за
дефиниране
на
мрежата
по
последователен начин;



Планове за действие за изграждане на
капацитет на доставчиците на ПОО за IIoT,
на базата на организационен анализ на
съществуващото състояние в началния етап
от създаването на Мрежата.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на
авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея
информация.
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Предстоящи дейности
• Следващата стъпка ще бъде създаването и
стартирането на специализирана социална
медия за управление и обучение в областта на
IIoT, подпомагаща възможността за трудова
заетост на обучаемите и преодоляване на
пропуските в IIoT уменията, както и улесняване
на международното сътрудничество между
доставчиците
на
ПОО,
МСП
и
други
заинтересовани страни. Това е целта на WP4.
• Въз основа на предварителния проект за
намеса за изграждане на IIIoTNet капацитет,
партньорите ще разработят специализирана
социална мрежа за IIoTNet. Тази обща
платформа ще помогне за справяне със

съществуващата
липса
на
информация,
споделяне на учебен материал, работа в мрежа
и партньорско обучение в тази област.
• Крайните цели са да се даде възможност за
работа в мрежа между доставчици на ПОО,
МСП, изследователи, специалисти, да се
създаде онлайн общност от практикуващи IIoT и
по този начин да се подпомогне разработването
на концепции, онлайн и смесено обучение.

• Платформата ще включва учебни материали,
насоки за доставчици на ПОО, микро компании и
МСП и други заинтересовани страни и примери
за добри практики (в различни области, нива и
видове образование).

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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