
 

 
 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora  viedokli, un Komisija 
nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.  
 

www.iiot-network.eu 
 

 

Projekts Nr. 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR 

 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS NR. 4 

MŪSU SASNIEGUMI 

Sekojot IIoTNet WP3 uzstādījumiem, sagatavojot 

starptautisko ziņojumu un tulkojot to visās partneru 

valodās, partnerība turpināja strādāt pie WP4 

ieviešanas – specializēta sociālā mēdija 

veidošanas, lai īstenotu IloT VET vadību un 

apmācību, atbalstītu audzēkņu nodarbinātību un 

likvidētu robus ILI prasmēs, kā arī sekmētu 

starptautisko sadarbību starp profesionālās 

izglītības sniedzējiem, mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm. Šis 

ir WP4 mērķis.  

Balstoties uz sākotnēji plānoto IIoTNet kapacitātes 

veidošanu, partneri izstrādāja specializētu 

sociālo tīklu IIoTNet vajadzībām. Šīs kopīgās 

platformas mērķis ir palīdzēt risināt jautājumus 

saistībā ar informācijas un kopīgu mācību 

materiālu trūkumu, tīklu veidošanu un vienaudžu 

mācīšanos šajā teritorijā.  

Galvenie mērķi ir iespējot tīkla izveidi starp 

profesionālās izglītības sniedzējiem, mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem, pētniekiem, speciālistiem, 

radīt ILI praktiķu tiešsaistes kopienu un tādā veidā 

atbalstīt koncepciju izstrādi, tiešsaistes un jaukto 

apmācību. 

Platformā ir iekļauti mācību materiāli, vadlīnijas 

profesionālās izglītības sniedzējiem, 

mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm, kā 

arī labas prakses piemēri (dažādās jomās, līmeņos 

un izglītības veidos).  

Ja WP3 bija orientēta uz stratēģisko dinamiku un 

profesionālās izglītības sniedzēju kapacitātes 

veidošanu un viņu uzņēmējdarbības procesu 

racionalizēšanu ar IlotNet palīdzību, tad WP4 ir uz 

nākotni vērsta un ambiciozāka kapacitātes 

veidošana, kas balstās uz starptautisko sadarbību 

un labu modeļu nodošanu. WP dzinējspēks ir 

vēlēšanās iedarbināt kopīgu specializētu sociālo 

mēdiju platformu ar jaunas paaudzes politiku un 

instrumentiem, kas pretējā gadījumā diez vai  
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tuvākajā laikā nonāktu profesionālās izglītības 

sniedzēju attīstības programmu augšgalā.  

Šī WP ir saistīta ar citām WP, pateicoties tās lomai 

projekta komunikācijā un informācijas izplatīšanā, 

jo tā izplatīs WP3, WP4, un WP5 rezultātus. Šī WP 

ir saistīta ar pārējām WP, jo tā ir to priekšmets 

vadībai, kvalitātes kontrolei un novērtēšanai. 

Attiecībā uz projekta vispārējo vadību šī WP ir kā 

vārteja, caur kuru projekts sazināsies ar 

ieinteresētajām pusēm, un tādā veidā ar rezultātu 

pieņemšanu/izmantošanu tiks nodrošināta projekta 

atpazīstamība un ilgtspēja.  

 

 

 

 

 

 

WP4 REZULTĀTI:  

 Metodoloģija IloTNet tīkla specializētā sociālā 

mēdija dizainam un izveidošanai;  

 ILI zināšanu kopums; 

 ILI apmācību projekta pētnieks; 

 IloTNet specializētā sociālā mēdija platforma;  

 Mācību rezultātu novērtējuma standarti ar ILI 

lietotāju sertifikācijas sistēmu. 

 

NĀKAMIE PASĀKUMI 

Nākamais solis būs specializētā sociālā mēdija 

IloT VET vadībai un apmācībai pilotēšana (WP5) 

un nepieciešamo atjauninājumu veikšana, kas 

sekmēs IlotNet projekta darbību un funkciju izpildi. 

 

 

 

 

IPS – Pēcdiploma studiju institūts (Bulgārija) 
  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO – Institūts personāla apmācībai starptautiskās organizācijās (Bulgārija) 
 www.itpio.eu 

 

 

PIB – Profesionālās izglītības biedrība (Latvija) 
 http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett izglītības programma (Itālija) 
 www.tucep.org 

 

 

Halsingland izglītības asociācija (Zviedrija) 
 www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (Grieķija) 
 www.iek-akmi.edu.gr 

 

 

ReadLab – Pētījumu inovāciju un attīstības laboratorija (Grieķija) 
 www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (Grieķija) 
 www.dimitra.gr 

 

 

CSI – Sociālo inovāciju centrs (Kipra) 
www.csicy.com 
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