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Како функционира курсот 
Од 1-ви до 29-ти септември ќе отвораме 

пристап до нова тема секоја недела. По овој 
период, темите ќе бидат бесплатно достапни до 

јануари 2023 година. Откако ќе бидат отворени 

сите теми, ќе можете да ги следите во 
согласнот со вашето слободно време. 

 

Секоја тема содржи видео записи со превод, 

транскрипти за видео записите, презентации, 

различни активности и места за рефлексија. 
Вашите идеи и искуства на темата можете да ги 

споделувате со другите учесници преку 
форумот. За да се заврши една тема, потребно 

е успешно да се помине квизот, односно 

кусиот тест на знаење. 

 

 

 
 
Нашиот курс за 
наставници (МООК) е 
поставен онлајн! 
Со големо задоволство ви најавуваме дека 

курсот ДигИн започнува на 1 септември 2022 

година! 

 

Курсот е составен од пет теми: 

1. Основи на Универзалниот дизајн за учење 

2. Пристапност и употребливост 

3. Асистивни технологи 

4. Дигитални технологии за инклузивно 

образование 

5. Социјално и емоционално учење во ИКТ 

контекст (онлајн) 

 
Овој масивен отворен онлајн курс (МООК) ќе ви 

помогне да ги зајакнете вашите вештини во 

полето на дигиталното инклузивно образование 
и ќе ве подготви за држењето настава на 

ученици со попреченост во дигиталната ера. 
  
 

 

 На кои јазици е достапен 
курсот 
Курсот ДигИн е достапен на македонски, 
хрватски, босански, англиски, германски и 

италијански јазик. 

 

Како да пристапите до 
курсот 
Посетете ја веб-страницата iMooX и 

регистрирајте се за курсот ДигИн бесплатно. 

 
Веб-страница iMooX: 

https://imoox.at/mooc/login/index.php  

МООК ДигИн: 

https://imoox.at/course/DigIn  
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Да се навратиме на случувањата во 
првата година од проектот 
Помина само една година, но ние веќе остваривме меѓународна 

видливост на проектот ДигИн. 

 

 Вториот проектен состанок одржан во Сараево 

По една цела година, конечно се сретнавме во живо 

со партнерите. 

Вториот состанок на проектниот конзорциум се одржа 

во Сараево, Босна и Херцеговина, на 11-ти и 12-ти 

април 2022 година, во успешна организација на 

нашиот партнер „Дуга“ од БиХ. 

 

Во текот на овие два дена, нашиот работен простор 

беше историски значајниот хотел „Холидеј“. Во овој 

познат објект, дискутиравме за имплементацијата на 

проектот и ја искористивме шансата подобро да се 

запознаеме меѓу себе. 

 

Успешни студии СЕЛФИ (SELFIE) 

Во изминатата година, 21 училиште од нашите четири проектни 

држави земаа учество во СЕЛФИ (SELFIE) студијата. 

 

Со оваа алатка ги анализиравме гледиштата на учениците, 

наставниците и училишните раководства во однос на 

дигиталниот потенцијал и инклузивните практики во нивните 

училишта.  

 

 

ECER 2022  
Го претставивме проектот ДигИн на конференцијата 

„ECER – European Conference on Educational 

Research“ (Европска конференција за истражувања 

во областа на образованието) која се одржа во 

Ереван, Ерменија, со што ДигИн доби за прв пат 

меѓународно внимание. Претставници на 

универзитети ширум светот изразија голем интерес 

за проектот. 

Конференцијата ECER е една од најзначаните 

конференции во полето на образованието. Се 

одржува еднаш годишно во Европа и ја посетуваат околу 3000 учесници од повеќе од 70 држави. 

 

За повеќе информации, контактирајте нè: 
м-р Милица Тимчевска, ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово: milica.timcevska@gmail.com   

м-р Розита Петринска-Лабудовиќ, „Образование за сите“ Скопје: 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. 
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