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Снимка: Начална среща по проекта с представители на партньорите  
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Новини 
Целта на проекта TranSIT е да създаде работен комплект, насочен към обучение за технически фокусиран 
среден мениджмънт в МСП. Проектът има за цел да развие базирани на работата компетентности, 
необходими за управление на прехода към Индустрия 4.0. 
Неотдавнашната пандемия на COVID-19 ни показа, че компетенции като отвореност за промяна, адаптивност и 
адаптивно мислене, а също и виртуално сътрудничество, емоционална интелигентност, решаване на 
проблеми и управление на хора в новата ера, са жизненоважни за оцеляването на МСП. 
Проектът TransIT ще осигури на служителите на МСП комплект за обучение, който ще подобри иновациите и 
мотивацията като ключови елементи на успеха: максимизиране на способността да се извлече най-доброто от 
работната сила, вдъхновяваща за иновации и оптимизиране на използването на човешкия потенциал. 
ТРЕБАГ ООД / TREBAG Ltd. (Унгария) е координатор на проекта, в който другите европейски партньори са:  
- NUI Galway / Университет на Галуей (Ирландия) 
- Търговско-промишлена палата на Словения - Институт за бизнес образование (Словения) 
- Уипл / Weople (Португалия) 
- Клуб по управление на знания, иновации и стратегии / KISMC (България) 
- ИДЕК / IDEC (Гърция) 
- АРТО / ARTO (Унгария) 
- Робот-Х / Robot-X (Унгария) 
 

Забележителни постижения / резултати 
 

Продукт 1: Първият интелектуален продукт на проекта е анализ на трансверсалните умения за управление на 
прехода, който включва също и Каталог и Матрица на компетентностите. Предвид факта, че успешният преход 
към новия индустриален модел е от решаващо значение, както и справянето с предизвикателствата на пазара 
на труда в близко бъдеще, резултатите от този продукт представляват ценна информация за повечето 
компании и мениджъри, независимо от тяхната конкретна област, индустрия или държава на действие. 
Може да намерите доклада от кабинетното проучване, анализа на онлайн въпросника и резюмето на 
интервютата в уеб страницата на проекта.  
 
Продукт 2: Вторият продукт на проекта, който се разработва в момента, е троен учебен комплект, който 
включва Ръководство за обучение, Методология и Онлайн обучителна платформа. Комплектът ще подпомогне 
начина, по който компаниите подхождат към управлението на промяната, прехода и адаптирането към 
Индустрия 4.0. 
Комплектът за обучение ще се прилага във всички страни партньори, така че останете на линия! 

  
Свържете се с нас 

 
Website: http://train4future.eu/  
Email: andrea.kovesd@trebag.hu  
Fb https://www.facebook.com/TRANSITeuproject  

 
 

 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните 

точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 
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