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Учество на  Moodle платформата  

Интелектуалните резултати на проектот 
WepLeap како материјалите за обука на 
IO3, IO4 и IO5 се прикачени како Moodle 
материјали за учење на далечина. 
Материјалите за обука инсталирани на 
платформата Мoodle треба да бидат 
тестирани од целната група и од 
релевантните заинтересирани страни за 
стручно образование. Пред да започне 
процесот на тестирање, неопходно е да 
се креираат профили на овие луѓе на 
moodle платформата. Главните 
стандардни корисници на платформата 
moodle се:
-Администраторот има овластување да 
прави било што со системот,
-Авторот на курсеви може да создаде 
нови материјали за курсеви,
-Наставникот за стручно образование и 
обука може да додава и уредува 
содржини и активности на курсот,
-Ученикот од стручно образование и 
обука има право на пристап до 
достапните курсеви.
Ако наставникот сака да креира 
содржина на курсот, тој/таа треба да 
побара од администраторот да му даде 
овластување. Во платформата Moodle, 
учениците од стручно образование и 
обука и релевантните чинители можат да 
стекнат нови квалификации на јазикот на 
земјите партнери со материјали за обука, 
активности, испити.
Почнувајќи од мај 2022 година, вкупно 3 
курсеви за учење на далечина (за 
почетници, напредни и понапредни 
учесници) од проектот WebLeap, под име  
IO3, IO4 и IO5, ќе ја започнат фазата на 
тестирање за ученици и наставнициод 

стручното образование и обука. Во делот 
за тестирање на проектот, за секој курс, 
платформата Moodle е  креирана од 5 ИТ 
наставници или обучувачи за стручно 
образование од секоја земја партнер, 60 
активни ученици од ИТ стручно 
образование, практиканти, ученици од 
втора година и дипломирани студенти. 
Сите тие ќе го тестираат проектот. Во оваа 
тест фаза, предлозите на учесниците за 
секој курс ќе бидат пријавени и ќе се 
ажурираат на платформата Moodle 
зависно од  истите.
Во секоја земја-партнер, партнерите ќе 
организираат мултипликативен настан 
преку кој се очекува целите на овој 
иновативен метод за VET учење целосно 
да им се покажат на учесниците. 
Партнерите ќе поканат најмалку 50 
учесници кои се новинари, центри за 
обука и бизнис претставници за овој 
настан.

Партнерите ќе организираат национален 
настан кој ќе се одржи за да се 
дисеминираат материјалите и 
резултатите од проектот. На овој настан 
ќе бидат поканети печатот, наставници од 
средно стручно образование и 

неформалното образование, 
универзитетските наставници, ученици  и 
дипломците од средното образование, 
неформалното образование и 
универзитети, вработените во ИТ, 
засегнатите страни, директорите. Се 
очекува за време на овој настан целите на 
овој иновативен метод на стручно учење 
да им бидат целосно илустрирани на 
присутните. Партнерите ќе поканат 
најмалку 30 учесници.
Работен тим на проектот WepLeap
Би сакале да ве замолиме да продолжите 
да не следите.

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