
ИНФОРМАТОР

Датум на состанокот: Сабота, 21 Ноември  
Време на состанокот: 12:00 
Траење на состанокот: 4 часа
Место: Скопје, Македонија
Учесници: 6

Главната цел на состанокот е воспоставување на менаџментот
на  правилата и условите на проектот. Темите кои беа анализирани
и дискутирани на состанокот беа: Презентирање на прашањето за 
управувањето; Преставување на предлог за ОЕР платформата и 
Веб порталот. Важно е да овој концепт биде јасен на самиот 
почеток. Одговорен за оваа активност беше Инерциа Дигитал;
Преставување на главната идеа за истражувањето на добри
практики за примена на ИКТ во образованието; планирање на 
планот за дисеминација и евалуација; Останатите активности од
проектот, цели и прашања околу буџетот. 
Во текот на состанокот партнерите се претставија како и нивните
организации. 
Конечно се дискутираше за следните чекори за текот на проектот
 

Главната цел на М2 состанок за управување во Еспосенде
беше мониторинг на проектот. Целите за проектот беа:
Да се претстави конструкцијата за материјалите за обука
за проектната активност С1; Да се претстави истражува-
њето; да се одредат критериумите за селекција на учесни-
ците на проектната активност С1. 
Сите завршени и следни активности се дискутираа во 
детали. Беа одредени сите следни активности, кој ќе
работи на нив и крајните рокови за истите. Сите партне-
ри се согласија за распоредот и општата агенда за трети-
от транснационален состанок.
Беа дискутирани следните чекори во развојот на проект-
от и беше одлучено да се организираат неколку онлајн 
средби пред следниот М3 состанок и С1 кратка заедничка
обука на вработените кои беа закажани за 24-30 Октом-
ври  2016 во Ел-Ромпидо, Шпанија. Целта на овие онлајн
состаноци беше да се анализира реализираната работа на сите партнери кои се вклучени во исходите кои треба
да се реализираат до 24 Октомври 2016.

M2 Информации за транснационален проектен состанок
Датум на состанокот: Четврток-Петок, 28/29 Април
Време на состанокот: 17:00 (Четврток), 09:00 (Петок), 
Траење на состанокот: 8 часа 
Место: Еспосенде, Португалија. 
Учесници: 7

M1:  Транснационален проектен состанок

M2: Транснационален проектен состанок

M1 Транснационален проектен состанок (Воведен состанок)
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-
Интелектуалните исходи на проектот DISCO беа имплементирани во согласност со предлог проектот како и 
во согласност со почетните планови и очекувања.
Овој интелектуален исход не беше предвиден како соодветен за финансирање. Координаторот на проектот 
го имплементираше со сопствени ресурси. Овој исход се сметаше како релевантен од страна на партнерите.
Поточно, деталниот водич за менаџирање со проектот беше подготвен од страна на координаторот Универзитет
на Југоисточна Европа и достапен за сите партнери во проектот.

Овој Водич е за секој кој е вклучен во проектот DISCO од ЕРАЗМУС+ програмата. Напишан е на англиски јазик
за да се илустрираат процедурите за менаџирање и известување кои треба да се следат од страна на партнерите 

-

Во периодот на првите 6 месеци од проектот, беше направена компаративно истражување во секоја земја - партнер
со фокус на стратегијата за интегрирање на ИКТ во училиштата. Целиот проект тргна од постоечките добри/лоши 
практики од секоја земја- учесник.

Партнерите исто така ги анализираа и добрите и лошите студии на случај со цел да се истражат причините за успех/
неуспех и да се научат лекциите за потенцијално добрите примени на механизмите кои стојат позади нив. Анализи на
студии на случај беа направени во секоја земја. Беа направени и добри практики и препораки за хармонизација на 
Европските регулативи.

Партнерот од Македонија ги прибра
добрите практики преку натпревар.
Истото не можеше да се направи од
страна на другите партнери. Гене-
рално, секој кој работи во организа-
ција од областа на образованието
можеше да аплицира во натпреварот.
За да учествува во натпреварот уче-
сниците требаше да направат кратко
видео за имплементирање на ИКТ во 
образовна институција (во вид на ту-
торијал, час или друг вид на форма
која може да им помогне на другите 
да ја имплементираат), да ја прикачи
на Youtube и да ја сподели со партнер
организацијата со краток опис на 
англиски. Партнерите од Македонија направија Facebook групи за да ги споделат видеата за сите партнери во 
проектот, посебно. Партнерот од Македонија го избра победникот со најголем број на like-ови на FB страната.

Победник на натпреварот беше Соња Атанасовска (АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје) и таа ќе учествува на обуката
во Ел-Ромпидо, Хуелва
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Потребите на наставниот кадар за
интегрирање на ИКТ во наставата
Истражувачка анализа

O2:
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