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 Што ние ќе правиме 
1. Ќе креираме и ќе имплементираме 

обука на наставници за зајакнување на 

нивните дигитални компетенции и 
зголемување на нивниот капацитет за 

поддршка на учениците со попреченост 
во редовната настава. 

2. Ќе дизајнираме нови техники и 
материјали за вклучување на учениците 

со попреченост во дигиталното 

образование. 
3. Ќе развиеме алатки што ќе обезбедат 

насоки за наставниците за пристапноста 
и употребливоста на наставните 

материјали. 

4. Ќе го оцениме дигиталниот потенцијал и 
инклузивните практики на училиштата 

(Студија SELFIE). 

 

 

 
Кои сме ние 
Со голема возбуда го објавуваме официјалниот 
почеток на проектот ДигИн (DigIn), потфат 

финансиран од ЕУ, а осмислен да го подобри 

квалитетот на дигиталното образование за 
учениците со попреченост преку зајакнување на 

профилот на наставниците. Во текот на следните 
две години, ќе ги зајакнеме способностите и 

професионакните вештини на наставниците кои 
во моментов работат во задолжително 

образование и во областите на дигиталното 

образование и на инклузивното образование. 
 

Со проектните партнери од четири земји - 
Северна Македонија, Австрија, Босна и 

Херцеговина и Италија, кои претставуваат 

различни видови на образовни институции - три 
универзитети, едно основно училиште и две 

граѓански организации од областа на 
инклузивното образование, ќе дојдеме до 

ефективни практики за дигитално образование 

користени од наставниците низ Европа кои 
работат во инклузивни средини и истите ќе ги 

направиме пошироко достапни. Работејќи со 
овие наставници, ќе создадеме и нови, 

иновативни инклузивни стратегии кои ќе 
овозможат дигиталното образование да биде 

достапно и да придонесе за учеството на сите 

ученици, без оглед на нивните способности. 

 Што сме направиле досега   
ДигИн официјално започна на почетокот на 
јули. За време на нашиот почетен состанок, 

разговаравме за целите на проектот и ја 

прикажавме вредноста на двегодишната работа 
пред нас. Секој партнер ја претстави својата 

институција со посебен фокус на нивната 
работа во дигитализацијата и инклузивното 

образование, давајќи ни на сите подобар увид 

во специфичните околности на секој партнер. 
Ги опфативме и интелектуалните трудови од 

проектот, особено обуката за наставници (во 
развој) и Студијата СЕЛФИ. Со задоволство 

објавуваме дека ќе работиме со iMooX 
платформата и ќе можеме да ја обезбедиме 

обуката како онлајн ресурс. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
Студија СЕЛФИ (SELFIE) - 
Поддршка на училиштата за учење 
во дигиталната ера 
Ќе ви помогнеме Вие и вашето училиште да ја 
спроведете Студијата СЕЛФИ. Со оваа алатка, ќе 

ви помогнеме да ги анализирате ставовите на 

учениците, наставниците и училишните лидери 
во однос на  дигиталниот потенцијал и 

инклузивните практики на вашето училиште. 
Потоа ќе се направи извештај кој ќе го поддржи 

развојот на вашето училиште во областите на 

дигитализацијата и инклузивното образование. 

Нашата обука за наставници  

Сакаме да ги зајакнеме профилите на наставниците 

преку користење на пристап кон развојот на 

наставниците кој ги подготвува за работа со 
учениците со попреченост во дигиталната ера. 

Нашиот пристап е колаборативен во голема мера, 
што значи дека ќе има многу интеракција помеѓу 

различни наставници (најмалку двајца од истото 
училиште) и помеѓу наставниците и кадарот на 

универзитетите/невладините организации. Обука ќе 

содржи пет модули. 
1. Вовед во Универзален дизајн на држење 

настава 
2. Пристапност, употребливост и асистивна 

технологија 

3. Дигитални алатки за ученици со 
попреченост 

4.  Учење со инкорпорирана социјална 
димензија во онлајн-околина 

5. Училиштен развој во контекст на дигитално 
и инклузивно образование. 

Кој може да учествува 

Дали сте: 

• Наставник кој ги работи со ученици со попреченост од 1-во до 9-то одделение? 
• Вработен/а во редовно училиште во една од четирите земји-партнери во проектот? 

• Желен/а за учење, подготвен/а да испробате нови стратегии и способен/а да соработувате добро со 
другите (конкретно со колега од вашето училиште) за да го подобрите дигиталното учење за сите 

ученици? 

Во тој случај, совршено ќе се вклопите! 
 
Зошто да се учествува 
Наставници: 

• Добијте информации и практични примери за тоа како да имплементирате дигитални елементи 
во вашата инклузивна училница. 

•  Добијте поддршка и повратни информации при планирањето и спроведувањето на часот кој 
сте го дизајнирале. 

• Развивијте нови перспективи и пристапи кон инклузивно образование и дигитално образование. 
• Подобрете го учеството на сите ученици. 

 

Училишна управа: 
• Зајакнете го значително вашиот капацитет за спроведување на ефективна дигитална настава и 

учење. 
• Добијте евалуација за дигиталниот потенцијал и инклузивните практики на вашето училиште. 
• Научете како да го направите вашето училиште во подигитално и поинклузивно. 

 

Дали отсекогаш сте сакале да работите на меѓународен проект финансиран од ЕУ за да помогнете во 
подобрувањето на инклузивното образование во вашето училиште? Сега имате одлична шанса - 
работејќи заедно со наставници и истражувачи од цела Европа - да стекнете нови вештини, да примените 
иновативни практики и да овозможите инклузивното образование да биде отворено за сите Ваши 
ученици, без оглед на нивните способности. 
 
Ако сте заинтересиран/а да ни се придружите на нашето патување, здружете се со колега од вашето 
училиште и ајде да ДигИн! 
За повеќе информации, контактирајте ја м-р Розита Петринска-Лабудовиќ: 

contact@educationforall.org.mk   

 

 

Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се 
смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата. 

 
Фотографијата на првата страница: freepik/wavebreakmedia_micro 
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