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Проектот е финансиран од страна на програмата Ерзамус + на 

Европската Унија. Меѓутоа, Европската Комисија и Турската 
Национална Агенција не сносат одговорност за било какво 

користење на информациите кои се содржат овде. 

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 

Е-курсевите ќе бидат тестирани во две фази, најпрвин од страна на 
наставниците по информатика, а потоа и од страна на учениците во 
стручните училишта, дипломираните и ИТ стручњаците. Исто така, 
платформата за е-учење ќе може да се користи од страна на 
практиканти, студенти од различни области, дипломирани, лица кои 
бараат вработување, лица кои работат и имаат потреба од соодветни 
вештини, како и наставници по информатика кои сакаат да си го 
надоградат и збогатат знаењето.     
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ПРОПРАТНИ ИНФОРМАЦИИ

Во време кога технологијата се развива брзо, а методите на обука се 
надоградуваат, развиваат и модернизираат, европските средни 
стручни училишта имаат потреба да бидат опремени со новa 
технолошкa опрема со цел да ги постигнат модерните стандарди.
Асинхроните содржини за е-учење, како што се онлајн курсевите се 
совршен начин за пренесување знаења на големи групи ученици без 
да се појави потреба од закажување еднократни сесии или од 
инструктори или фасилитатори кои ќе мораат да бидат присутни во 
одредено место или време. Учениците можат да гледаат видео на 
нивните телефони во време кога немаат други обврски или патуваат 
на работа, и да започнат дискусија во форуми на одредени теми. Во 
овој контекст, најважно е да се обезбеди иновативен образовен 
материјал за предметот Веб дизајн и развој, ориентиран кон новите 
европски стандарди. Исто така, предложениот едукативен материјал 
треба да биде асинхрон во однос на интеракцијата помеѓу 
наставникот и ученикот која ќе се одвива на различни локации и во 
различни периоди.

Европските земји се одговорни за системите применети во областа на 
образованието и обуката, додека Европската Унија помага во 
дефинирањето на заедничките цели и размената на добрите 
искуства. Програмата Еразмус + е дизајнирана за борба против 
невработеноста на младите преку зголемување на нивните знаења и 
нивните можности за вработување на меѓународен план. Целта е 
зајакнување на партнерствата за соработка, едукација, обуки и на 
младинските организации, како и партнерствата помеѓу образовните 
институции и институциите за вработување.   

ЦЕЛИ 

Главната цел на овој проект е изготвување наставни материјали на 
платформата Moodle по предметот Веб дизајн и развој за ученици по 
информатика во стручнитеучилишта. 

Во овој проект ќебидат развиени три е-курсеви по предметот Веб 
дизајн и развој, наменети за ученици по информатика, и тоа на 
следниот начин:    

   - „Веб дизајн и развој за почетници“, соодветна за ученици од втора 
година ИТ стручно образование.  
  - „Напреден веб дизајн и развој“, соодветна за ученици од трета 
година ИТ стручно образование.  
   - “Напредни идеи за веб дизајн и развој“, соодветна за ученици од 
четврта година ИТ стручно образование.

Овој е-курс може да се користи и од страна на дипломирани студенти 
по информатика, вработени во ИТ секторот, како и за пракса по 
информатика во средните стручни училишта. 

ПРЕДНОСТИ

Очекувањата се дека овој е-курс ќе има предности при 
стажирање и пракса. Исто така, тој ќе биде дизајниран за 
активни стручњаци од областа на пазарот на труд за ИТ. Тие ќе 
можат да го тестираат и евалуираат курсот. 

Платфромата за е-учење ќе се користи како алтернативна 
алатка во случај на отсуства од курсот или за луѓе кои не се во 
можност да посетуваат формални курсеви поради немање 
пристап или немање време. Тие што ќе ја користат оваа 
платформа ќе имаат еднакви можности за образование, 
специјализирани вештини, можност за вработување и успех во 
професијата. Понатаму, преку ова европско партнерство и 
размената на добри искуства поврзани со различни системи на 
стручно образование на сите вклучени држави, ќе се 
воспостави покохезивен европски профил за стручно 
образование, особено во рамките на ИТ секторот. 
Со вклучувањето на Стопанската комора во партнерството, овој 
проект ќе овозможи врска помеѓу потребите на бизнис 
заедницата и стекнатите вештини на практикантите, така што 
нивната транзиција на пазарот на труд ќе биде издржана и 
поволна за европската економија. 


