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Вовед во проектот 

IQ-Digits е транснационално партнерство помеѓу 
четири земји од Европа: Северна Македонија, Австрија, 
Италија и Хрватска. 
Општа цел: 
Придонес кон обезбедување квалитет во Стручното 
образование и обука и Образованието за возрасни, 
преку имплементирање на одржлив модел на 
сертификација заснован на микро акредитиви и 
дигитално сертифицирање компатибилно со 
Инфраструктурата за дигитални акредитиви на 
Еуропас (EDCI). 
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Проектен конзорциум: 

Академија ЦЕС, Северна Македонија – 
Координатор на проектот. 

Uciliste Studium, Хрватска – Партнер на проектот. 

Egina, Италија – Партнер на проектот. 

bit Schulungscenter, Австрија – Партнер на 
проектот. 

 

Цели на проектот: 
 

1 Усвојување заеднички принципи и методологии во 
редовната работа на давателите на Стручното 
образование и обука и Образование за возрасни, 
за да се овозможи интероперабилност на 
квалификациите; 
2 Подобрување на стандардите за квалитет кај 
давателите на СОО/ОВ на европско ниво; 
3 Воведување дигитализација во системите за 
сертификација; и 

4 Олеснување на валидацијата на неформалното и 
неформалното учење. 

Проектни резултати: 
 

PR1 Мапирање на применети методологии при 
развивање на  наставни програми за акредитирани 
обуки кај давателите на образование за возрасни и 
стручно образоваие и обука и Извештај со препораки за 
развој на заедничка методологија. 
PR2 Заедничка методологија за адаптација на постојните 
наставни програми, насочена кон модуларното учење и 
базирана на резултати од учење и микро-акредитиви. 
PR3 Инфраструктура за дигитална сертификација 
компатибилна со моделот Еуропас и дигиталните 
акредитиви. 
PR4 Упатство за давателите на СОО/ОВ како да воведат 
модел на дигитални акредитиви за микро-акредитиви во 
нивните системи за сертификација. 
PR5 Препораки за носителите на политики за 
подобрување на националните системи за 
обезбедување квалитет во СОО и ОВ, преку 
имплементација на стандарди и принципи од европските 
модели. 
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На 13.05.2022 година, проектот IQ-DigitS  беше 
претставен на: 
TCA семинар „Дигитална писменост во наставата, 
учењето и администрацијата на програмата 
Еразмус+“ 
организирана од DAAD – Германска национална 
агенција, со Работилницата TCA „Како да се 
поддржат едукаторите во дигиталната транзиција“. 
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На 23.02.2022 година, проектот IQ-DigitS  беше 
претставен на: 
Настан за меѓународен Европски настан на тема: 
„Индивидуални сметки за учење и микро-акредитиви: 
влијание врз развојот на дигиталните компетенции“ 
во организација на европската мрежа ALL DIGITAL. 

Времетраење на проектот: 
јануари 2022 - јуни 2024 година 

 

Координатор на проектот: 
Академија CES 

https://ces.mk/ 

 

Повеќе за проектот: 
https://ces.mk/proekti/iq-digits/ 

https://www.facebook.com/iqdigits 

https://www.instagram.com/iqdigits_project/ 

https://www.linkedin.com/company/84904879 

Иницијален состанок, Скопје  24-25.03.2022 

ТАС настан “Дигитална писменост 
во наставата, учењето и 
администрацијата на програмата 
Еразмус+“  

Презентација на проектот на настанот : 
Индивидуални сметки за учење и микро-
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