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БЮЛЕТИН 7 

ПРОЕКТА IIOTNET  

2-годишният европейски проект IIoTNet в 

рамките на ERASMUS+ KA3 – Подкрепа за мрежи 

за политически реформи и партньорства на 

професионалното образование и обучение 

(ПОО) стартира през октомври 2019 г. и 

приключи на 30 октомври 2021 година. 

Проектът IIoTNet е предназначен да повиши 

осведомеността и да допринесе за развитието 

на човешкия капитал чрез повишаване на 

квалификацията и преквалификацията на 

служители сред европейски компании, 

професионалисти и доставчици на ПОО относно 

потенциала на IloT технологиите и да даде 

доказателства за техните приложения. Целта му 

беше да създаде мрежа за ПОО със схема за 

сертифициране за професионалисти, които са 

разработчици на IIoT, потребители или 

служители по продажбите, и да ги обучи да 

адаптират и приемат нова обща рамка от най-

добри практики на модерното ноу-хау на IIoT.  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Партньорството по проекта IIoTNet включващо 9 

организации от 6 европейски държави 

http://www.iiot-network.eu/


 

 
 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 
 

www.iiot-network.eu 
 

(България, Латвия, Италия, Швеция, Гърция, 

Кипър), представляващи ПОО, висши училища и 

изследователски сектори, си беше поставило 

следните цели: 

•  Подкрепа за възприемането и интегрирането 

на обучението за ПОО за IIoT, насърчаване на 

интегрирането на развитието на таланти в 

сътрудничество с външни заинтересовани 

страни; 

• Създаване на устойчиви структури и ИКТ 

инструменти, позволяващи обучение за IIoT и 

съвместно създаване на заинтересовани страни 

в развитието на таланти; 

•  Изграждане на преподавателски капацитет на 

доставчиците на IIoT ПОО за предоставяне на 

иновативно обучение с цел изграждане на 

умения за заетост на обучаемите в бързо 

развиващите се промишлени сектори. 

ПРОДУКТИ 

•   Мрежа от доставчици на ПОО в областта на 

IloT иновации и знания чрез Специализирана 

онлайн платформа за социални медии за 

управление и функциониране на IloTNet;  

•   Съвкупност от знания на IloT  

•   Схема за сертифициране на IloT  

• Онлайн инструмент, интегриращ кариерно 

ориентиране, обучение и наставничество, 

проследяване на кариерния напредък.  

Бяха обхванати две целеви групи:  

•  Доставчици на ПОО и учащи, обучители, 

ментори и/или ръководители на ПОО • Микро 

компании и МСП, ангажирани в IloT процеси и 

техните ръководители и персонал. 

 

 

 

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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