
VOCATIONAL WEB LEAP 
Платформа за е-учење со отворен код за пракса на ученици од стручното 

образование, практиканти и дипломци на тема:  развој на Веб дизајн
2019-1-TR01-KA202-076828

БИЛТЕН  VOCATIONAL WEB LEAP Второ издание- Март 2020- Август 2020

Проектот е финансиран од страна на програмата Еразмус + на Европската Унија. Меѓутоа, Европската комисија и Турската 
национална агенција нема да сносат никаква одговорност за злоупотреба на информации кои се содржат во проектот. 

Креирање е-курсеви за веб-дизајн и развој 

Најважната заедничка точка кај 
земјите партнери е дека учениците 
претпочитаат општо наместо стручно 
образование. Имајќи го предвид 
огромниот број невработени луѓе со 
високо образование, како и 
потребата од добро остручени 
професионалци од областа на 
техниката, тоа се двата важни 
параметри кои треба сериозно да се 
земат предвид при обидот на 
стручњаците да го свртат интересот 
на младите кон стручното 
образование. 

Се’ поголема е потребата од 
создавање интерактивен образовен 
материјал кој ќе им биде прифатлив 
на учениците и на располагање во 
секое време, а притоа ќе биде колку 
што е можно поблизок до потребите 
на пазарот на труд, од областа на веб 
дизајн и развој. Материјалот треба да 
биде организиран во три дела: 

• Иновативна информатички – 
базирана наставна програма во 
стручно образование и обука за 
предметот „Веб дизајн и развој“, со 
наслов „Веб дизајн и развој за 
почетници“ (ученици од 2ра година 
средно стручно образование).

• Иновативна информатички – 
базирана наставна програма во 
стручно образование и обука за 
предметот „Веб дизајн и развој“, со 
наслов „Напредни  теми за Веб дизајн 
и развој“, погодна за ученици од 3та 
година средно стручно образование.

• Иновативна информатички – 
базирана наставна програма во 
стручно образование и обука за 
предметот „Веб дизајн и развој“, со 

наслов „Понапредни  теми за Веб 
дизајн и развој“, погодна за ученици 
од 4та година средно стручно 
образование, студенти по 
информатика и вработени во 
информатичкиот сектор. 

Замислата е содржината на секој 
е-курс да биде поделена во 26 
теоретски единици, 26 работни 
листови, 26 видео записи, 26 
активности за самоевалуација, 26 
фајлови со вежби, бидејќи секој 
е-курс ќе се изучува во период од 26 
недели, колку што трае во просек 
една учебна година. Секоја неделна 
методска единица ќе содржи теорија, 
работен лист, видео материјал, 
самоевалуација и вежби. 

Исто така ќе биде потребен 
дополнителен материјал за 
евалуација (на пример, 2 
полугодишни тестови, тест за 
повторување ). 

Секој е-курс ќе биде на англиски, 
грчки, романски, шпански, 
македонски и турски јазик. 

Токму во ова се состои 
иновативноста на овој проект. Сите 
овие земји ќе можат да работат на 
заедничка платформа и нивните 
ученици од стручното образование 
ќе изучуваат модерни техники и ќе 
стекнуваат корисни вештини. 

Целта е да се создаде модерна 
образовна алатка, лесна за употреба, 
погодна за сите држави, особено за 
оние земји чие стручно образование 
има цврста основа и е застапено на 
пазарот. 

Материјалот за почеток ќе биде 
изработуван на англиски јазик, и 
потоа секој од партнерите ќе го 
преведе истиот. 

Начинот на подготовка на 
содржините во е-курсот беше 
детално објаснето од страна на 
координаторот на проектот на 
он-лајн состаноците. Овие состаноци 
се планираат со цел редовно 
следење на проектните активности и 
ажурирање на процесот на 
имплементација помеѓу партнерите. 
Засега се одржани три он-лајн 
состаноци со сите партнери. Првиот 
он-лајн состанок беше одржан на 
09.04.2020 година со учесници од 
сите држави.  
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