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The project
Образованието и обуката се најдобрите инвестиции во европската иднина. Тие имаат
витална улога во поттикнување на растот, иновациите и созадавањето на работни
места. Исто така, имаат важна улога во креирање на европскиот идентитет, градење на
заеднички вредности и култура, помагаат во охрабрување на луѓето да се вклучат,
учествуваат и да ја обликуваат иднината на Европа која се карактеризира со
демократија, солидарност и инклузија.
Вистина е дека сме во процес на брза и неочекувана транзиција која понекогаш може да
биде и застрашувачка, но не е оддржливо да ги „затвори“ сите човечки активности на
подолг период и затоа ние мора да најдеме алтернативни и иновативни начини за да
продолжиме со нашата работа, едукација и рекреација.
Сепак, оваа транзиција се покажа како предизвик и за студентите и за наставниците,
особено во STEM областите како што е едукативната роботика, во која партнерите на
проектот „Going the Distance“ се специјализирани и во која демонстрирањето, тимската
работа и експериментирањето се клучни.
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Претставување на партнер и
логоа
Ажурирање на истражување
Што следува?

Партнери:
Шест различни земји во Европа:
Конзорциумот вклучува земји како

EDUACT од Грција

што се Холандија, Грција, Естонија,

www.eduact.org/en/home

Македонија, Бугарија и Италија, а
сите претставуваат организации

NPO Robootika од Естонија
hwww.robootika.ee

фокусирани на градење STEM
капацитети главно преку

OECON Group од Бугарија
www.oecongroup.com

едукативна роботика, обезбедувајќи
можност за соработка, размена на
најдобри практики и создавање

FONDAZIONE MUSEO CIVICO

DE ROVERETO од Италија
https://www.fondazionemcr.it

резултати што ќе им овозможат да
ги збогатат нивните постоечки
практики во однос на СТЕМ

Stichting Techniekpromotie
Од Холандија
www.techniekpromotie.nl

учењето и соодветните технолошки
предизвици.

НАЈНОВ ПАРТНЕР:
STEM Education од Северна Македонија
https://robotics.mk/

"Резултатите од овој
проект ќе го поттикнат
краткорочниот и
долгорочниот развој"
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Први активности
TMP1, креирање на лого и имплементација на истражување

Прв транснационален проект состанок
(First transnational project meeting TMP1)

Првиот состанок на партнерите
требаше да се одржи во Холандија,
но поради вирусот Ковид-19
одлучивме за виртуелна средба.
Секој партнер направи вовед во
своите активности, секој од нив
имаше едноставна задача да ја
претстави на другите партнери.
Започнато планирање за првиот
интелектуален резултат: водич за
ефективна настава на далечина.

Интелектуален резултат (Intellectual
output - IO 1) - истражување

Завршувањето на секоја активност
во овој проект е неопходно за да се
продолжи успешно на следната.
Поконкретно, имплементацијата на
IO1, каде што ќе се спроведуваат
прашалници и истражувања за да
се идентификуваат и проценат
трендовите, недостигот на
вештини и потребите на нашите
целни групи и засегнати страни,
ќе биде основа за развој на IO1 –
Водич за ефективна настава на
далечина.
Затоа, секој партнер направи
прашалници, спроведе интервјуа и
истражување со цел да се
идентификува, мапира и оцени
како Ковид-19 влијаеше на STEM
образовните практики во Европа а
особено во земјите партнери.
Stichting Techniekpromotie ќе
изготви анкета од сите одговори.
Лого
После долги дискусии и гласања,
партнерите одлучија да изберат
едноставно лого за проектот.
Facebook
Project "Going the
distance"
Linkedin
Erasmus+ project Going the
Distance
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Што следува?
Постигнување на целите

Втор транснационален проект состанок
(Second transnational project meeting –
TMP2)

Се надеваме дека партнерите ќе се
сретнат во јануари во Северна
Македонија, но пред се зависи од
ограничувањата за Ковид-19.
Online месечни
состаноци

Секој месец, партнерите се собираат за да
разговараат за тоа што е направено, кој е
одговорен за социјалните медиуми и што
треба да се направи следно.

Интелектуален

резултат

(Intellectual

output - IO 2) - Курикулум

Според IO2, курикулумот за наставници
ќе биде развиен со согледувањата,
предлозите и знаењето на партнерите за
предметот, бидејќи секој од нив
располага со специфична
специјализација и ќе има способност да
ги оценува и да се обучи за нив за време
на C1 – Активност за обука на
наставници, пред финализирање на IO2.

Интелектуален резултат (Intellectual
output - IO 3) - Платформа

Ќе вклучува теоретски а што е најважно и
практични курсеви во форма на вебинари и
упатства, адресирани до сите наставници и
ученици на STEM кои не можат повеќе
физички да учествуваат на нивните курсеви.

Stay for the journey
and let’s go distance!
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