
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Проектът  (2017-1-RO01-KA202-037222 ) се финансира с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Информацията в него отразява вижданията на авторите и 
Комисията не носи отговорност за начина, по който информацията може да 
бъде използвана.  

 
 
 Процесите на дигитализация проме-

нят изискванията за служителите на 

всички нива във веригата на стойност-

та. 

 Работата в промишлеността ще бъде 

насочена към проектиране, поддържа-

не и наблюдение на интелигентни ма-

шини, подпомагащи изпълнението на 

работните задачи; 

 Бъдещите работни места ще изискват 

подходяща комбинация от основни, 

меки и технически умения и най-вече 

дигитални и специфични бизнес уме-

ния.  

 

 

ЗАЩО  iNDUCE 4.0? 

КАКВИ НУЖДИ АДРЕСИРА iNDUCE 4.0? 

МСП от производствения сектор се 

нуждаят от : 

 

 трансформация на производствените 

процеси, което изисква нови умения и 

знания на служителите във 

"фабриката на бъдещето";  

 подходящи инструменти за обучение, 

предоставящи технически познания 

по темата "Индустрия 4.0"; 

 иновативни обучителни подходи, кои-

то да им позволят да развият необхо-

димите умения в настоящите и бъде-

щите си служители.  

КООРДИНАТОР 

 
Университет Петру Майор,  

Румъния 
 

 
ПАРТНЬОРИ 

 
 
 
 

Търговско-промишлена палата на окръг 
Муреш, Румъния 

 
 
 

Индустриален научен институт за авто-
матизация и измервания – PIAP, Полша,  

 
Институт за технологии и качество,    

Португалия 

 
Европейска асоциация на институциите 

за професионално обучение

 
Европейски център за качество ООД, 

България 

 
 
 

PCX Компютри & Информационни сис-
теми ООД,  Кипър 

 
 

Подход за  обучение в  ра-
ботна среда  в  сферата на 

Индустрия 4 .0  за  конкурен-
тоспособна  европейска   

промишленост   

Info:    

http://induce-project.eu    

Контакт: Д-р Ливиу Молдован 

liviu.moldovan@ing.upm.ro  



Изчерпателен инструмент, предоставящ 

подробен план за менторство и насоки и 

включващ :  

 Значението на Индустрия 4.0 и 

обучението на работното място 

като ключ за придобиване на 

"уменията на бъдещето";  

 План за менторство - практически 

насоки за организиране на 

обучения на работното място;  

 Правна рамка за регулиране на 

обучението на работното място/ 

чиракуване; 

 Програма за чиракуване.. 

 

 

СЪБИТИЯ 

 iNDUCE 4.0 конференции в Полша, 

Португалия, Германия, България, 

Кипър ; 

 Финална валоризационна 

конференция в Румъния 

РЕЗУЛТАТИ 

Създаване на гъвкав обучителен пакет 

за обучение в работна среда, насочен 

към осигуряване на основни 

технически познания по темата 

"Индустрия 4.0": 

 Въведение в Индустрия 4.0; 

 Решения за интелигентни 

производствени среди в 

производствения сектор; 

 Интелигентни роботизирани 

системи; 

 Прилагане на кибер-физични 

системи/ Интернет на нещата 

по цялата верига на процесите 

ЗА iNDUCE 4.0 

 Проект по Еразъм + 2017  

 Ключова дейност: 

Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики  

 Сектор: Стратегическо 

партньорство за 

професионалното образование 

и обучение  

 Продължителност: Октомври 

2017 - Октомври 2019 

 
ЦЕЛИ  

Да създаде устойчиви 
партньорства между ПОО и 
бизнеса, насочени към 
насърчаване на обучението на 
работното място по темата 
"Индустрия 4.0" със специален 
фокус върху чиракуването, като в 
процеса се въвлекат социални 
партньори, фирми  и доставчици 
на ПОО. 
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 Мениджъри на 

производствени МСП ; 

 Ръководители на отдели 

(производство, логистика и 

др.) в производствени МСП ; 

 Бъдещи служители на МСП от 

производствения сектор 

(ученици от професионални 

гимназии/ чираци)  

 Доставчици на ПОО/ 

обучители/ консултанти .  


