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Разработване на учебна
програма и иновативни
инструменти за обучение
в областта на системите
за индустриална
автоматизация, насочени
към хора заети в МСП
Продължителност на проекта:
1 октомври 2009г. – 30 септември 2011г.

ПРЕДИСТОРИЯ

НА КРАТКО

РЕЗУЛТАТИ

Информационните и комуникационни технологии, автоматизацията
и роботиката постоянно търпят развитие и са довели до много
промени на процесите в индустрията. Успоредно с това на научно
ниво и ниво професионално образование от години се практикува
интеграцията на различни области като механика, електроника и
информационни технологии (мехатроника). Независимо от това много предприятия, особено малките, са възприели по-консервативен
подход към новите технологии и интердисциплинарността, като по
този начин пропускат много от ползите, свързани с усъвършенстването на технологиите. Малките и средни предприятия се нуждаят
от висококвалифициран персонал, компетентен в работата с нови
машини и в управлението на сложни производствени процеси.
Проект AutoMatic е фокусиран върху слабото познание за възможностите, предлагани от системите за индустриална автоматизация. В рамките на проекта бяха адаптирани и разработени подходи
и учебни материали, насочени специално към служители в малки и
средни по размер предприятия, с цел да се повиши тяхната квалификация по отношение на системите за индустриална автоматизация.
Проект AutoMatic бе одобрен за финансиране и се изпълнява с помощта на програма Учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи, мярка Трансфер на иновации.

Проектът AutoMatic разработи подход за обучение и съответните
материали и инструменти за обучение в областта на системите
за индустриална автоматизация, приложими в европейските малки
и средни предприятия. AutoMatic се основава на съществуващия
подход, разработен в рамките на проекта “Международна
учебна програма по мехатроника и обучителни материали за
начално професионално обучение” за професионалните училища,
разработен от Техническия университет Талин, Естония.

Интерактивна програма за обучение в областта на системите за
индустриална автоматизация
• Разработена учебна програма и 5 обучителни модула, насочени към
хората, заети в МСП, както следва:
Средства за автоматизация и иновации на базата на ИКТ
Сензори в индустриалната автоматизация
Изпълнителни устройства в индустриалната автоматизация
Приложение на програмируемите логически контролери в индустриалната автоматизация
Индустриални мрежи и интерфейси в системите за автоматизация
• Инструментите и материалите за обучение са преведени на 5
езика: английски, български, естонски, немски и италиански език.
• Инструментите и материалите за обучение са достъпни онлайн
на интернет страницата на проекта www.automatic-project.eu, както и под формата на компактдиск и печатно издание.
Повишаване на капацитета и квалификацията на човешките ресурси в малките и средни предприятия
• По-голяма гъвкавост на хората, заети в малки и средни предприятия, които искат да подобрят своята квалификация.
• Повишаване мотивацията на целевите групи, активно включване
в ученето през през целия живот и кариерното планиране.
• Въздействие върху качеството на професионалното обучение в
малките и средни предприятия и международното сътрудничество в областта на системите за индустриална автоматизация
чрез осигуряване на бърз и лесен подход за професионално обучение в МСП.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Хората, заети в малки и средни предприятия, които имат намерение
да се запознаят и да навлязат повече в областта на автоматизацията
на промишлените процеси, са основната целева група на AutoMatic.
Проектът е насочен също и към студенти с професионално образование,
както и към крайните потребители, учители и преподаватели.
Разработените по проекта продукти са в помощ на хората, заети
в МСП, които искат да повишат своята квалификация или да се
преквалифицират и се нуждаят от повишаване на своята гъвкавост
по отношение на търсенето на пазара и успешното реализиране на
общия пазар на труда.

