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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. 

Moodle платформата сега е 
подготвена за тестирање

Корекциите на Moodle платформата во 
врска со IO3, IO4 и IO5, кои се 
интелектуални резултати од проектот 
WepLeap, продолжуваат. Партнерите ги 
тестираат курсевите со проверка на 
материјалите за обука на платформата 
Moodle. Различни заинтересирани 
субјекти и ученици од стручното 
образование се логираат на 
платформата, ги поминуваат 
материјалите за обука на нивниот јазик 
и даваат проценки и предлози. 
Тестирањето на материјалите за обука, 
кои се ставени  на платформата Мудл ќе 
продолжи извесно време и од целната 
група и од релевантните 
заинтересирани страни за стручно 
образование. Целта е да им се 
овозможи на корисниците од стручното 
образование да уживаат во комплетно 
искуство за е-учење. Пред да ја пробаат 
платформата moodle, корисниците 
треба да креираат свои профили.

Завршен состанок беше организиран од 
страна на Трговско-индустриската 
комора на Дузче во Акчакоча, Дузче, 
Турција на 29.08.2022 година. На овој 
состанок, генерално се разговараше за 
тестирање на Мoodle платформата. 
Подобрувањата на платформата со 

материјалите за обука IO5, беа објавени 
од г-дин Јоанис во име на IOU. 
Напредокот во развојот на видеата за 
сите модули на IO5 беше објаснет од 
г-дин Илијас во име на DIAS. 

Беше објавен напредок во подготовката 
на верзиите на титловите на видеата од 
сите IO5 модули. Во име на 2EPAL, г-ѓа 
Дора одржа презентација за 
имплементација на тест фази на 
платформата moodle за IO3, IO4 и IO5. 
Дора и нејзините колеги ги пополнија 
шаблоните на IO7 и таа рече дека на 
учесниците навистина им се допаѓаат 
подобрувањата во платформата Мoodle.
    Почнувајќи од мај 2022 година, фазата 
на тестирање за ученици и наставници 
за стручно стручно образование за 
вкупно 3-те курсеви за е-учење е при 
крај (за почетници, напредни и 
понапредни слушатели) од проектот 
WebLeap креирани преку IO3, IO4 и IO5. 

Во делот за тестирање на проектот, 
платформата Мoodle продолжуваат да ја 
тестираат за секој курс, 5 наставници 
или обучувачи од стручното 
образование од секоја земја-партнер, 60 
активни ученици и практиканти по ИТ 
стручно образование . Во оваа тест фаза, 
се пријавуваат предлозите на 
учесниците за секој курс и се прават 
ажурирања на платформата Moodle 
според овие предлози.

Партнерите од секоја земја партнер 
организираа мултипликативен настан 
на кој се очекуваше целите на овој 
иновативен метод на учење во 
стручното образование да им бидат 
целосно прикажани на учесниците. 
Партнерите поканија најмалку 30 
учесници, меѓу кои и медиуми, центри 
за обука за стручно образование и 
бизнис претставници итн.
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=BHb
WRpDFPSk

D 9Ü 5Z 9C 1 E -

     S  AE NV A  Y T İ OE DR AA SCİ IT


