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NYHETSBREV 4 

VÅRA RESULTAT 

Efter upprättandet av IIoTNet inom WP3, 

utarbetande av den transnationella rapporten och 

översättning av den till alla partners språk, fortsatte 

partnerskapet med WP4 – Design av ett 

specialiserat socialt media för IloT VET-ledning och 

utbildning, för att stödja praktikanters anställbarhet 

och övervinna brister i IIoT-kunskaper, samt att 

underlätta det internationella samarbetet mellan 

yrkesutbildningsleverantörer, små och medelstora 

företag och andra intressenter. Detta är målet med 

WP4. 

Baserat på den preliminära utformningen av 

IIIoTNet-insatsen för kapacitetsuppbyggnad, 

utvecklade partnerna ett specialiserat socialt 

nätverk för IIoTNet. Syftet med denna 

gemensamma plattform är att hjälpa till att åtgärda 

den befintliga bristen på information, delade 

läromedel, nätverk och kamratlärande inom 

området. 

De slutliga målen är att möjliggöra nätverk mellan 

yrkesutbildningsleverantörer, små och medelstora 

företag, forskare, specialister, för att skapa en 

onlinegemenskap av IIoT-utövare och därmed 

stödja utvecklingen av koncept, online och blandat 

lärande. 

Plattformen innehåller läromedel, riktlinjer för 

yrkesutbildningsleverantörer, mikroföretag och små 

och medelstora företag och andra intressenter och 

exempel på god praxis (inom olika områden, nivåer 

och typer av utbildning). 
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Medan WP3 var inriktat på strategisk dynamik och 

prioriteringar för kapacitetsuppbyggnad hos 

yrkesutbildningsleverantörer och effektivisering av 

deras affärsprocesser genom IlotNet, är WP4 en 

framåtblickande och mer ambitiös kapacitetsinsats 

baserad på internationellt samarbete och överföring 

av bra modeller. Strävan i WP är att sätta i drift en 

gemensam specialiserad plattform för sociala 

medier av en ny generation av policyer och verktyg 

som annars sannolikt inte kommer att nå högt på 

yrkesutbildningsleverantörernas 

utvecklingsagenda. 

WP är kopplad till andra WP genom sin 

kommunikations- och spridningsroll i projektet 

eftersom den kommer att sprida resultaten om WP3, 

WP4 och WP5. WP är kopplat till de återstående WP 

eftersom det är deras ämne för ledning, 

kvalitetskontroll och utvärdering. I förhållande till 

den övergripande samordningen av projektet, 

representerar WP en port genom vilken projektet 

kommer att kommunicera med intressenter och 

därmed säkerställa projektets erkännande och 

hållbarhet genom antagande/användning av dess 

resultat. 

 

OUTPUTS SOM REALISERADES INOM WP4 VAR: 

• Metodik för design och produktion av 

specialiserade sociala medier nätverk för IloTNet; 

• IloT Kunskapsorgan; 

• IloT Learning Project Explorer; 

• IloTNet specialiserad plattform för sociala medier; 

• Bedömningsstandarder för läranderesultat med 

certifieringsschema för IloT-utövare 

 

KOMMANDE AKTIVITETER 

Nästa steg kommer vara att genomföra en pilot av 

de specialiserade sociala medierna för IloT VET 

ledning och utbildning (WP5) och göra de 

nödvändiga uppdateringarna som bör möjliggöra att 

IlotNet fungerar på ett sätt som skulle underlätta 

genomförandet av dess funktioner.   
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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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