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БЮЛЕТИН 4 

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 

След създаването на в рамките на WP3, 

изготвянето на транснационалния доклад и 

превеждането му на всички езици на 

партньорите, те  пристъпиха към  WP4 –

Създаване 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 разработиха специализирана 

социална мрежа за IIoTNet. Целта на тази обща 

платформа е да 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 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). 

Докато WP3 беше ориентиран към стратегическа 

динамика и приоритети за изграждане на 

капацитет на доставчиците на ПОО и 

рационализиране на техните бизнес процеси 
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чрез IlotNet, WP4 е насочен към бъдещето и по-

амбициозна интервенция за капацитет, базирана 

на международно сътрудничество и трансфер на 

добри модели. Стремежът е да се пусне в 

действие обща специализирана платформа за 

социални медии от ново поколение политики и 

инструменти, които иначе е малко вероятно 

скоро да бъдат включени в програмите за 

развитие на доставчиците на ПОО. 

WP4 е свързан с други работни пакети чрез 

ролята си за комуникация в проекта, тъй като ще 

разпространява резултатите от WP3, WP4 и 

WP5. РП е свързан с останалите работни пакети, 

тъй като е техен обект на управление, контрол 

на качеството и оценка. По отношение на 

цялостната координация на проекта, WP4 

представлява портал, през който проектът ще 

комуникира със заинтересованите страни и по 

този начин ще гарантира признаването и 

устойчивостта на проекта чрез 

приемане/използване на резултатите от него.  

 

РЕЗУЛТАТИТЕ В РАМКИТЕ НА WP4 БЯХА:  

 Методология за проектиране и създаване на 

специализирана социална мрежа за IloTNet; 

 IloT Тяло от знания; 

 IloTNet специализирана платформа за 

социални медии; 

 Стандарти за оценяване на резултатите от 

обучението със схема за сертифициране за 

практикуващи IloT 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
Следващата стъпка ще бъде пилотиране на 

специализираната социална медия за 

управление и обучение на IloT ПОО (WP5) и 

извършване на необходимите актуализации, 

които да позволят функционирането на IlotNet по 

начин, който да улесни изпълнението на 

функциите й. 

 

 

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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