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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. 

Наскоро се очекуваат он-лајн курсеви за 
обука

Партнерите во проектот ги завршија сите лекции 
во IO3 насловени како “Веб дизајн и развој за 
почетници”, а во моментот ја привршија и тешката 
работа за IO4 насловена како “Повеќејазични 
напредни теми за е-курсот по Веб дизајн и развој“. 
Насловите и поднасловите на интелектуалните 
продукти IO4 беа финализирани по добивањето 
повратна информација од сите партнери. Лидер на 
овој интелектуален продукт беше Универзитетот 
во Душче- Турција. Содржината за он-лајн обуките 
се изготвуваше на јазикот на сите партнери. Во 
овој интелектуален продукт, партнерите во 
проектот изготвија иновативен курикулум за 
обука за почетниците во секторот на веб дизајнот 
и развојот во стручното образование под 
лидерство на Универзитетот Душче. Во овој 
он-лајн курикулум, беа изготвени пакети за обука 
кои се состоеја од 26 фајлови со теорија, 26 
работни листови, 26 видео фајлови, 26 фајлови со 
активности за самооценување и 26 фајлови со 
вежби. Поднасловите на содржините во видеата се 
споделени на англиски јазик. За сите размени на 
информации се користеше он-лајн платформата за 
комуникација. Понатаму, Универзитетот во Душче 
со сите партнери сподели 26 мини тестови за 
оценување и 2 големи тестови за оценување- 1 за 
средно ниво и 1 општ.
Содржината на овие курсеви ќе биде бесплатна за 
сите ученици, особено оние од стручното 
образование. Он-лајн корисниците имаат право 
повторно да ја користат образовната содржина 
онолку колку што сакаат. Оваа он-лајн форма на 
образование која започнува од основно ниво и 
оди кон понапредни нивоа, нуди одлична можност 
за сите ученици и студенти да се квалификуваат за 
нова професија. Интелектуалниот продукт IO4 се 
состои од четири делови, и тоа: 
Во првиот дел, развиена е иновативна програма 
на темата „Веб дизајн и развој“ која одговара за 
ученици од стручното образование кои би сакале 
да се стекнат со компетенции на напредно ниво. 
Пред изработката на овој продукт, сите партнери 
направија споредба на наставните планови и 
програми презентирани во проектот со наставните 
планови и програми во нивните држави, и 
резултатоте од оваа споредба беа испратени до 

Универзитетот Душче. Исто така беше спроведено 
истражување од страна на водечкиот партнер во 
врска со наставните планови и програми во други 
земји во Европа, оосбено на ниво на средно 
образование во делот на стручното образование. 
По сите направени истражувања, без утврдени 
заеднички пресеци и содржината ја дби својата 
конечна форма врз основа на овие пресеци. 
Времетраењето на оваа обука е 26 недели. Секоја 
недела се креираат 26 фајлови со активности за 
самооценување, каде постигнувањата на секој 
учесник се оценуваат дигитално. Понатаму, беа 
изработени материјали за обука, фајлови со 
вежби, видео лекции и теоретски лекции кои се 
споделуваат со учесниците секоја недела.  
Следните чекори ќе бидат преземени ќе бидат со 
цел да се подготват Повеќејазичните напредни 
теми за обука:

 

- Објаснување на тоа со какви знаења и вештини 
треба се стекнат учениците на крајот на секоја 
недела. 
- Тоа што учениците ќе го научат секоја недела е 
вклучено во фајлот со теорија во форма на резиме. 
- Видео фајловите содржат објаснувања за 
подобро разбирање од страна на учениците. 
- Секоја недела учениците добиваат вежби за 
самооценување. 
- На крајот на секоја недела, резултатите од 
самооценувањето ќе се анализираат и учениците 
ќе имаат можност да ги подобрат своите 
недостатоци. 
- Учениците секоја недела ќе бидат оценувани и по 
пат на мини тесови. 
- Постојат два тестови за целосна проверка во овој 

модул за обука, кои траат вјупно 26 недели. 
Првиот тест за целосна проверка е предвиден за 
13тата недела, а потоа на крајот на модулот. Оваа 
евалуација го покажува општиот успех на 
учениците. 
- Во сите држави овој курикулум ќе се тестира кај 
претставници на стручното образование- 
заинтересирани матуранти и учесници во обуката. 
Ќе се направат подобрувања на Мудл платформата 
врз основа на нивните повратни информации. 
Откако ќе заврши фазата на тестирање, ќе се 
одаржат семинари за претставниците од 
стручното образование во земјите на партнерите 
во проектот и ќе се спроведат истражувања. 
Претставувањето и подобрувањето на Мудл 
платформата ќе продолжи со пристап на 
соработка. 
 
Во интелектуалниот продукт 5 насловен како 
„Е-курс на повеќејазични понапредни теми за веб 
дизајн и развој“, беше развиена програма за 
ученици кои се се покажале успешни во модулот 2 
или имаат доволно знаење и искуство за ова ниво, 
повторна на јзаиците на сите држави партнери. 
Лидерот на овој интелектуален продукт е 
Институтот за стручно образование и обука ДИАС 
од Трикала, Грција. Целата содржина на обуката ќе 
биде готова до крајот на февруари 2022. Целата 
содржина е организирана на неделно ниво во 
согласност со 26-неделниот период за обука. Освен 
видео фајловите, IO5 содржи фајлови со теорија, 
документи за вежби, фајлови со активностои за 
самооценување, мини тестови и тестови за опта 
проверка на знаењето.  

На крајот на овие подготовки, ќе биде изготвен 
уникатен он-лајн курс за учениците во европското 
стручно образование со цел подобрување на 
нивните компетенции и за поединци кои сакаат да 
се стекнат со нова струка. Благодарност однапред 
за сите кои дадоа и даваат придонес. 
Работниот тим на проектот VocWebLeap 
Ве молиме продолжете да не’ следите.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocwebleap
https://www.youtube.com/watch?v=BHbWRpDFPSk
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