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ИНФОРМАЦИИ ЗА ГЛАВНИОТ 
ПРОЕКТ 

Наслов: Методи, алатки и ресурси за ефикасна и 
подобрена ИКТ настава во стручното 
образование и обука 

Акроним: МОТИВ-е 

Договор: 2020-1-ПЛ01-KA202-082180 

Времетраење: септември 2020 година - август 2023 
година 

Конзорциум: 

КОМАГ: Институт за рударска технологија КОМАГ, 
Полска (истражувачки институт) – во улога на 
координатор 

Училишта за стручно образование и обука:: 

 АСУЦ: АСУЦ „Боро Петрушевски“, Република 
Северна Македонија 

 РТРИТ: Техничко училиште во Рига за туризам и 
креативна индустрија, Латвија 

 СЦВ: Училиштен центар Велење, Словенија. 

 

Добредојдовте на првиот билтен на 
МОТИВ-е во кој ги презентираме 
најважните факти и новости во врска 
со нашиот проект.  

Тимот на МОТИВ-е  
 

 

 
ЦЕЛИ 

Во рамките на проектот МОТИВ-е ќе развиеме 

материјали и алатки за СОО* за наставници кои 
сакаат да стекнат нови, или да ги подобрат своите 
вештини за користење на информатички и 
комуникациски технологии** за настава.  

* Стручно образование и обуки 

** вообичаено наречени ИКТ 

Ние ќе ви покажеме не само како да користите 
одредени ИКТ алатки и уреди туку и како да ги 
интегрирате истите во наставата. 

Ќе бидат опфатени сите главни начини на 
предавање и учење, т.е. настава во училница, 
настава преку Интернет и мешана настава. 

 
ЗОШТО ОВОЈ ПРОЕКТ? 

Проблем кој треба да се реши 

Ефективното стручно образование и обука ги 
задоволува потребите и на учениците и на компаниите. 
Интеграцијата на ИКТ во наставата е неопходна 
за тоа, бидејќи:  

 овозможува да се обезбеди мешана и онлајн 
настава и со тоа се зголемува пристапноста и 
привлечноста на стручното образование и 
обуките, 

 нуди широки можности за развој и споделување 
на материјали за обуки што одговараат на 
различните можности, ограничувања и 
преференции на учениците, а истото важи и за 
традиционалното учење во училница, 

 употребата на ИКТ во текот на образованието 

овозможува учениците да се запознаени со ИКТ 
хардвер и софтвер барем на основно ниво (што 
дава добри основи за нивниот развој), што е 
особено важно затоа што учениците и 
вработените треба да имаат ИКТ вештини, кои 
варираат од основни до специјалистички, во 
зависност од потребите на работното место, 

 употребата на материјали за обуки базирани на 
ИКТ и онлајн курсеви, честопати е единствена 
можност за наставниците за саморазвој како 
едукатори. 

Но и покрај достапноста и пристапноста на ИКТ 
хардвер и софтвер пригоден за користење во 
наставниот процес, неговата употреба во 
стручното образование и обуките е релативно 
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ретка, имајќи ја в предвид разновидноста на ИКТ и 
можностите што ги дава.   

ПРИЧИНА 

Една од причините е недостатокот од соодветни 
материјали за обука кои на сеопфатен начин им 
помагаат на наставниците да ги унапредат своите 

способности да применуваат ИКТ во нивните 
предавања. Потребно е да се исполнат различните 
потреби, можности, ограничувања и склоности на 
наставниците. 

Важен фактор што влијае на интеграција на ИКТ во 
наставата во училиштата или центрите за стручно 
образование и обука е и поддршката од носителите 
на одлуки (на пр. Директор) кои се свесни за 
можностите кои произлегуваат од примената на ИКТ 
во наставниот процес и ги знаат (и ценат) 
придобивките од таквата примена. 

 
ПРОЕКТНИ ПРОИЗВОДИ  

МОТИВ-е Системот за обука претставувајќи 
решение за идентификуваниот проблем се 
планира да биде развиен. Истиот се состои од 
неколку компоненти: 

 МОТИВ-е Платформа заедно со сите вградени 
материјали за обуки обезбедуваат знаења и 
вештини потребни за употреба на ИКТ во 
наставата 

 МОТИВ-е Советник – алатка што им помага на 
наставниците да ги оптимизираат своите напори 
за саморазвој во обезбедувањето на ИКТ - 
подржана настава 

 МОТИВ-е Софтверски песочници обезбедува 
збир на готови за употреба инсталации на ИКТ 
алатки што служат за учење како да се користат 
самите алатки и нивните можности  

 МОТИВ-е пакет алатка панорама 360 и 

МОТИВ-е пакет алатка „AR“ кои што 
овозможуваат интегрирање на проширената 
реалност (AR*) и интерактивните 360 панорами 
во наставата. 

* Заб.прев.:од англискиот термин - Augmented Reality 

(AR), чиј акроним на македонски се чита Еј-Ар. 

Дополнително, секој партнер во проектот ќе развие 
свој Виртуелен центар кој, со едноставни зборови, е 
еден вид студио наменето за употреба на виртуелна 
реалност (VR).  

Овие центри ќе бидат за сопствени потреби на секој 
од партнерите, но со реализација на проектот ќе 
покажеме дека „VR“ технологијата е во рамките на 
можностите на училиштата и центрите за стручно 
образование и обука и наставниците. Развој на 
сопствен „VR“ центар, како и примена на „VR“ за 
настава ќе биде покриено со материјалот за обука 

развиен преку проектот.   

Во следните билтени ќе бидат дадени повеќе 
информации за поединечните производи. 

 

РАЗВОЈ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

Во моментов ние работиме на:  

 Создавање на пилули за знаење кои 
претставуваат ресурси на МОТИВ-е 
платформата. 

Пилулите за знаење се кратки, концизни, 
лесни за употреба материјали за обука кои ви 
овозможуваат да добиете знаење и вештини 
за многу кратко време. 

 Развој на софтверски алатки.  

 
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 

Во периодот од 24-26 март 2021 година, проектните 
партнери спроведоа активност за учење преку 
Интернет. Домаќин беше АСУЦ „Боро Петрушевски-

Скопје“. 

За време на настанот, секој партнер ги презентираше 
своите знаења и искуства во врска со примената на 
ИКТ за развој на материјали за обуки и спроведување 
на настава. Во рамките на настанот се одржаа и низа 

плодни дискусии. 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

Проектен координатор:  

Д-р, Дариуш Михалак, КОМАГ 
е-пошта: dmichalak@komag.eu 

За повеќе информации посетете ја:  

веб-страницата на проектот - motive.eu 

 
страницата со Фејсбук профилот на проектот 
facebook.com/MOTIVeProject  

 


