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Финансирано од Еразмус+ програмата на Европската Унија. Инаку, Европската Комисија и Турската Национална Агенција не се 
одговорни за користење на содржини произлезени од информациите во текстот.

Почетен состанок

Првата средба на проектот: 
“Стручно изучување на Веб: 
Платформа со отворен код  за 
е-учење на Веб дизајн и развој за 
пракса на ученици од стручното 
образование, практиканти и 
дипломци “ беше одржана во 
Дузче, Фенербахче Топук ресорт – 
Турција,  на 13 Јануари 2020.

Состанокот започна во 9:30, како 
што беше предвидено со 
агендата. Претседавачот  на 
Комората за бизнис и индустрија 
на Дузче го отвори состанокот со 
свој говор. Рече дека е среќен што 
има чест да им посака добредојде 
на учесниците.  Исто така додаде 
дека соработката со 
Универзитетот Дузче е на 
највисоко ниво и дека една од 
визиите на комората е да го 
зголеми капацитетот на проектот, 
со цел развој на заедничката 
соработка. Очекува дека 
учесниците ќе се вратат назад со 
убави спомени.

После говорот на претседателот, 
беше прикажан краток филм за 
промоција на областа Дузче.

Во продолжение беше 
претставен универзитетот  Дузче 
на учесниците. Потоа, проектниот 
менаџер на Комората за бизнис &
индустрија на Дузче, ја претстави 
својата организација преку ПП 
презентација. Покасно, со своите 
презентации беа претставени 
останатите учесници по следниот 
редослед: UMFST/универзитет од 
Романија, Colegiul Tehnik 
Gheorghe Cartinau / средно 
училиште од Романија, 2’nd 
Vocational Secondary School 
Director/ средно училиште од 
Грција, FyGConsultores/ бизнис 
фирма од Шпанија , SOU Jane 
Sandanski Strumica/ училиште од 
С.Македонија  и DIAS- VET/ фирма 
од Грција. Во презентациите 
имаше кратки информации за 
државите на партнерите, 
активности на нивните 
организации и содржините за Веб 
дизајн кои се изучуваат кај нив. 
Координаторот на проектот од 
Универзитетот во Иоанина-Грција 
севклучи на состанокот преку 
Skype и даде информација за тоа 
што е направено и што уште треба 
да се доправи за програмата за 
работа на проектот.

Подоцна, координаторот 
презентираше и ги истакна  
клучните поенти за проектот како 
логото и насловот на веб доменот. 
Ги објасни очекуваните резултати 
од проектот, индикаторите и 
целите. Ги пофали презентациите 
од учесниците , а од посебна 
важност го нагласи бројот на 
учесници во таргет групите, како 
и крајните корисници на истиот.

Координаторот понуди листа со 
алтернативни веб домени за 
проектот на учесниците и ги 
замоли да изберат оној кој 
сметаат дека најмногу одговара. 
После изборот, сите учесници се 
договорија за следниот домен: 
vocwebleap.org.  Потоа, 
координаторот понуди неколку 
логоа преку  презентација , исто 
така побара од учесниците да 
гласаат.

После изборот, сите учесници се 
сложија за лого кое би се 
користело на платформата за 
комуникација и управување:
 http://adminproject.eu/
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