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Како предуслов за изнаоѓање на заедничка методологија реализирано 

беше и истражување за анализа на постоечките стратегии и барања на 

Европската Унија за микро-акредитиви и обезбедување на квалитет во 

неформалното и стручното образование и обука (СОО). Откако беше 

предложена методологија, базирана на ова истражување и на постоечката 

Европска структура на дигитални акредитиви (European Digital Credentials 

Infrastructure), истата беше дискутирана од страна на образовни експерти 

на структурирани работилници, во рамките на активности за обука. 

IQ-DigitS - Компатибилност на квалификации – 

преку градење на одржлива инфраструктура на 

дигитални акредитиви 

 Јануари 2023 

Билтен  3  

Проектниот резултат 1, е веќе објавен: 

“Мапирање на методологии кои се користат при изработка на 

акредитирани наставни програми за образование за возрасни 

и стручно образование и обука и извештај со препораки за 

развој на заедничка методологија” 

 

Извештајот е достапен на следниот линк:  

Главните наоди беа дека заедничка методологија отвора можности за 

промоција на интернационализацијата и интраоперабилноста на 

курсевите за обука, но истите се оспоруваат од високата регулација на 

националните системи за СОО, а со тоа и од недостатокот за 

компатибилност во создавањето на наставните програми. Исто така, 

мерките за обезбедување квалитет варираат во различни земји. Оттука, 

следен чекор во овој проект ќе биде дополнително тестирање и 

рафинирање на матодологијата, со цел истата да биде употребена за 

специфичните потреби.  

Проектен резултат 2 - Развој на заедничка методологија 

за адаптација на постоечките наставни програми кон 

модуларно учење, базирано на резултати од учење и 

микроакредитиви 

https://public.3.basecamp.com/p/45ovyaGbwUToPuxsLBZw6H4c
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IQ-DigitS - Компатибилност на квалификации – преку 

градење на одржлива инфраструктура на дигитални 

акредитиви 

Активности за настава, учење и обука во Грац, Австрија 

 

Билтен 3  

Првата активност за настава, учење и обука од проектот IQ-DigitS– се 

одржа во периодот од 28 ноември -  2 декември 2022 во Грац, Австрија. 

 

Во просториите на bit schulungscenter учесниците 

дебатираа на тема“Како да се имплементира 

заедничка методологија за развој на наставни 

програми, базирани на исходи од учење и микро-

акредитиви ”.  

Главни цели на настанот: 

• Дискусија за постоечките стратегии/стандарди на ЕУ за 

развој на наставни програми во СОО и образование за 

возрасни; 

• Продонес кон развој на методологија за микро-

акредитиви и обезбедување на квалитет во развојот на 

наставни програми; 

• Развој на наставни програми базирани на резултати од 

учење и модуларна настава. 


