Резимеа на проектите 2020 година Образование КА2 и Млади 2 рок
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Цели

KA105 - Проект за мобилност за млади и младински работници
2020-2MK01KA105077994

Од нула до
херој

ЦЕТ платформа
Македонија Скопје

JUMP IN – Italy
HELLAS FOR US
– Greece
SFERA - Srbija
Pi Youth
Association –
Turkey
Meraki – Croatia

13.716 €

Главната цел на проектот „Од нула до херој“ е да собере 36 млади луѓе и
младински лидери од Северна Македонија, Хрватска, Италија, Србија,
Турција и Грција со цел да ги запознаат со концептот на претприемништво
и спортско образование како едно на решенијата за борба против
невработеноста кај младите.
За да се постигне главната цел, проектот ги постави следниве цели:
- да го подобри претприемачкиот начин на размислување и вештините на
36 млади луѓе и младински лидери и да ги запознае со основите на
образованието за претприемништво.
- да се истражуваат врските, сличностите и заедничките карактеристики на
претприемништвото и спортот, особено на начините да се најде успех на
двете полиња.
- да се справи со невработеноста на младите како заеднички проблем во
Европа преку едукација и подобрување на вештините за вработување на
младите преку неформално и спортско образование.
- да промовира и поттикнува меѓусебно разбирање, интеркултурното учење
и соработка помеѓу 36 млади луѓе и младински лидери од различни
култури, потекла и региони.

2020-2MK01KA105077962

Како да: Хоби
за бизнис

Youth Can
(Младите можат)
– Скопје

KEVADER /
CERA – Turkey
Asociatia ACT
O'CLOCK Romania
Youth Senate –
Austria
YOUTH CENTER
PERSPEKTIVA –
Albania

13.726 €

Општата цел на овој проект е да ги мотивира младите од 5 различни земји
да го пронајдат своето поле на интерес и акција и да создадат своја иднина
со тоа што ќе бидат решени и способни да ги постигнат своите цели и
соништа на лично и професионално ниво развивајќи ја кариерата што ја
сакаат да имаат во текот на нивните хоби и интереси.
Специфичните цели на проектот се:
- 30 млади луѓе ќе се здобијат со менаџмент на меки вештини потребни за
отворање на почетна компанија, свесни за предностите на
претприемништвото и мотивирани да го применат тоа во пракса.
- 30 млади луѓе ќе станат свесни за самовработувањето како опција за
кариера преку промовирање на развој на лични квалитети што се
релевантни за претприемништвото.
- Подигнување на духот на претприемништво кај младите на европско ниво
со креирање на 30 основни деловни планови и буџети за започнување
бизнис од сите 30 учесници.

2020-2MK01-

Иноватори
обучувачи за

ЦЕФЕ
Македонија

Experimental
Training Center

15.775 €

Проектот има за цел да ги зголеми капацитетите на младинските
работници, деловните обучувачи, ментори и едукатори на 9 партнерски
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KA105078003

развој на
образованието

Association –
Turkey
UCAM – Spain
Porto Alegre
Cooperativa
Sociale – Italy
Associationfor
education and
development of
disabled people –
greece
Youth peace group
danube – Croatia
Center Of
Strategies For
Youth
Development –
Romania
Association
Activits –
Lithuania
MTÜ Metamorfoos
- Estonia

организации, преку ослободување на креативноста на 27 учесници и да им
даде компетенции како да дизајнираат оригинални сесии за
повеќедимензионално учење (МДЛ), Искуства за учење во структурата (
SLEs) или Игри за развој на бизнис (BDG), во нивните образовни програми.
Со ова сакаме да замислиме и охрабриме многу наставници во Европа да
придонесат за преструктуирање на образовниот систем со искуствени
методи на учење.
Цели:
- Развивање на способноста на младински обучувачи и ментори да користат
и создаваат искуствени методи на учење во нивните едукативни програми
со употреба на MDL's SLE и BDG.
- Да се зајакнат капацитетите на невладините организации во процесот на
преземање активности за подобрување на квалитетот на обуката и
образованието и да се привлечат повеќе млади луѓе да влезат во настани за
неформално учење.
- Создавање на иницијативи за соработка со други наставници во
формалното и неформалното образование.
- Да се зголеми свеста за вредноста и важноста на младинското учество
како форма на активен ангажман во општеството, преку зајакнување на
претприемачкиот дух, заштитата, иновативноста и креативноста.
- Јакнење на мрежата на организации низ Европа и партнерските земји во
нивната мисија за зголемување на квалитетот на образованието.
О6. Изградба на стратешко партнерство за зголемување на квалитетот на
образовните системи во Европа.

2020-2MK01KA105077987

Родови работи

Центар за
туризам, обука и
истражување
Скопје

YWA Vranje –
Serbia
Youth Season
Association –
Turkey
Unique projects –
Lithuania
Sdruzhenie Walk
Together –
Bulgaria
Copenhagen
Vibration –
Denmark
EUducation - Italy

18.408 €

Размената на млади ќе се одржи во Дојран, од 2 - 10 јуни 2021 година
(вклучени денови на патување) и целите на проектот се следниве:
- Да се овозможи стекнување знаење и промена во ставовите на младите во
однос на важноста и придобивките од поддршката на родовата еднаквост.
- Да се овозможи размена на прашања и реалности помеѓу младите луѓе кои
живеат во општества со низок родов јаз и оние кои доаѓаат од земји со
повисоки нивоа на нееднаквост.
- Да се истражуваат факторите кои придонесуваат за родовата нееднаквост
и да дискутираат за решенија и активности.
- Да им се овозможи на младите луѓе да стекнат дигитални вештини и да ги
охрабрат да го користат своето знаење за да придонесат за поголема цел.
- Да се поддржи активното вклучување на младите, како и да се промовира
социјалното вклучување и антидискриминацијата.
- Да се промовира програмата Еразмус+ и да се поддржи поголемо
признавање на неформалното образование.
- Да се поттикнат меѓукултурните средби и прифаќањето на културните
разлики.

2020-2MK01KA105-

Креирај
вредност

Здружение за
образование и
одржлив развој -

USB – Greece
Ifjúsági Stratégiai
Kutató Központ

15.294 €

ЦЕЛИ:
- Добивање информации за нивните можности за личен и професионален
развој.
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077944

BRIGHT

Alapítvány –
Hungary
TDM 2000 – Italy
Demokrasi ve
Hukuk Calismalari
Dernegi - Turkey
Foundation
"Solidarity Works"
-Bulgaria

- Опремување со релевантни компетенции за да бидат успешни на пазарот
на трудот, како вработени, така и како работодавци (претприемачи).
- Добивање корисни согледувања и мотивација од успешни бизниси и
претприемачи преку теренски посети и анализи.
- Стекнување знаење и вештини како да ги следите сите чекори на процесот
на аплицирање за да бидете успешно вработени.
- Стекнување знаење и вештини за планирање и извршување на главните
чекори за иницирање и водење на сопствено претпријатие.
- Стекнување компетенции за да бидете иновативни и прилагодливи преку
изнаоѓање на вистински деловни идеи на терен.
- Зголемување на свеста и мотивацијата на младите да инвестираат во
своето образование и лидерски вештини за подобро (само) вработување.
- Запознавање на младите со различни можности за спроведување на еко и
одржливи бизниси.

2020-2MK01KA105077977

Зелени
младински
работници

Go Green – Биди
зелен Скопје

Hellenic Youth
Participation –
Greece
Beyond the
Barriers – Albania
ReCreativity –
Hungary
Go Green Hrvatska
- Croatia

11.655 €

Главната цел на нашиот проект е да ги изградиме капацитетите на
младинските работници да работат со млади на зелена економија, зелени
работни места, зелени компетенции и теми за животната средина.
Специфични цели на проектот се:
- Подигање на свеста и компетенциите на младинските работници за
предавање и споделување на знаење за зелената економија, зелените
работни места и зелените компетенции.
- Изградба на капацитети на младински организации за работа на зелена
економија, зелени работни места и зелени компетенции.
- Опремување на 25 младински работници со знаење, вештини и алатки за
темите зелена економија, зелени работни места и зелени компетенции.
- Покажете ги и споделете примери за добри случаи на зелена економија и
интеграција на ранливите групи во зелените работни места.
- Поттикнување на вмрежување и соработка помеѓу младински
организации и младински работници за работа на зелена економија, зелени
работни места и зелени компетенции.
- Промовирајте ја програмата Еразмус+, Зелениот нов договор на ЕУ и
вредностите на ЕУ.

2020-2MK01KA105077984

ДИГИАЛАТКА-20

Инфо фронт Прилеп

Loesje e.V. –
Germany
Kobiety.Lodz.Pl –
Poland
No limit hub –
Serbia
Taller d'Art,
Cultura i Creació –
Spain
Fiatalok az Élhetö
Környezetért
Egyesület –

10.620 €

Целта на овој проект е подигнување на свеста за ИКТ, дигиталните алатки
и придобивките од нив и добрите образовни практики за личен и
професионален развој на младинските работници, со што се подобрува
квалитетот на работата на младите.
Ние исто така би сакале да се справиме со прашања со кои се соочуваме од
претходните искуства, како недостаток на систематизирани информации за
можностите за учење и развој, знаење и формално образование и
недостаток на мотивација кај младите.
Целите на овој ТК се:
- да ги едуцира младинските работници како да користат дигитални
платформи.
- да ги поттикне младите работници да ги развиваат своите дигитални
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вештини со што ќе ги подобрат капацитетите.
- да презентира и истражува популарни апликации и дигитални алатки.
- да се стимулира креативноста и продуктивноста на младинските
работници, и индиректно, на младите.
- да се поттикнат дигиталната писменост и способноста за вработување
преку развој на вештини и компетенции во согласност со иницијативата на
ЕУ за „Нови вештини за нови работни места“ и „Европската рамка за
клучните компетенции за доживотно учење“.
- да се подобри квалитетот на идната младинска работа.

Hungary
Baroots – Latvia
Gnu - international
aps – Italy
Social youth
development civil
nonprofit society Greece

2020-2MK01KA105078008

Секогаш
постои начин

Инфо фронт Прилеп

Baltic regional
fund – latvia
Taller d'art, cultura
i creació – Spain
No limit hub –
Serbia
Gnu - International
Aps – Italy
Green Spirit Greece

11.450 €

Целта на проектот е да ги научи луѓето како да се справат со вакви кризи.
Оваа цел ќе се постигне со следниве цели:
- Да се подигне свеста за кризата, и како да се справиме со неа.
- Да покаже начини како да се работи од дома.
- Да им покажеме на младите како да го поминуваат своето време
продуктивно и како да планираат.
- Да презентираат начини како да се подобри нивното ментално здравје во
вакви ситуации.
- Да истражуваат дигитални платформи каде луѓето можат да се едуцираат.
- Да се воведе програмата Еразмус+ како алатка за личен раст и културна
конвергенција.
- Да ги подобриме јазичните вештини и да најдеме нови пријатели и
партнери.
- Да научат нови култури и традиција на земјите учесници, за да можат да
се справат со културните разлики во работната средина.
- Да научат како да се однесуваат во мултикултурно општество.
- Да ги едуцираме младите како да препознаваат лажни вести.
- Да се здобијат со горенаведените компетенции и вештини преку Youthpass
процесот - да научат за Youthpass и неговиот потенцијал.

2020-2MK01KA105077954

Стоп за
матретирањето

Здружение за
напредно
современо
образование
Волвокс - Скопје

Uluslararasi Defne
Genclik Egitim
Dernegi – Turkey
JENF- Spain
BRAVO – BH
Asociacija
"Skeptiškas
jaunimas" –
Lithuania
Kizil elma – Italy
CPM-Centrum
prevencie mladeze
- Slovakia

14.668 €

Општа цел: Подигање на свеста за штетата што ја предизвикува
малтретирањето и за тоа како можат да бидат заштитени децата и младите.
- Специфична цел:
1. Да се разбере како може да изгледа однесувањето на малтретирање и
како да се преземат мерки за да се спречат сите форми на малтретирање
2. Подобрување на стратегиите и одговорите на случаи на малтретирање
што ќе ги решат причините за малтретирање и ќе помогнат да се избегне
какво било повторување.
3. Да научат да користат специфични стратегии за адресирање, известување
и следење на однесувањето на малтретирање кога тоа ќе се појави.
4. Препознајте го значењето на случајните минувачи во епизода на
малтретирање.
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Клучна акција 2- Соработка за иновации и размена на добри практики
KA205 - Стратешко партнерство во областа на младите
2020-2Иницијатива за ЛАГ Агро Лидер - Asociatia Tineri
30.920 €
MK01вработување
Кривогаштани
pentru Comunitate
KA205на млади
– Romania
077976
Associazione InCo
– Molfetta - Italy

Земајќи ја предвид моменталната состојба со КОВИД-19, очигледно е дека
тоа има сериозно влијание врз вработувањето кај младите и ќе доведе до
повисока стапка на невработеност кај младите. Нашиот живот се смени
преку ноќ. Нашата работа, нашиот свет е парализиран. Вработувањето кај
младите и унапредувањето на вработувањето кај младите, не се исклучок.
Вирусот е особено смртоносен за старите луѓе. Но, на нашите пазари на
труд, исто така, младите страдаат од „хронични болести“ („состојба на
млади луѓе кои не работат, образование или обука“) што ги прави многу
ранливи на КОВИД-19. Во моментов големо прашање е постојаната висока
невработеност во вклучените земји од проектното партнерство, што ќе се
зголеми како последица на кризата КОВИД 19.
Проектот ИВМ има за цел да придонесе за намалување на бројот на млади
кои не се во образование, вработување и обука преку обезбедување на
поддржани услуги за вработување за ранлива младина обезбедени од
младинските тренери.

Клучна акција 3 - Поддршка за реформа на политиките - KA347 - Дијалог-проекти за млади
2020-2MK01KA347077946

Дијалог за
здравјето на
младите и
влијанието на
спортките
активности врз
здравјето

Забава и спорт

/

7.316 €

Овој проект има за цел да го отвори прашањето за важноста на здравјето и
неговата улога во светот. Никој од нас сериозно не ја разбира потребата од
градење силен имунитет кај населението и како е важно да се справиме со
сите болести што се јавуваат во светот. Имунитетот на луѓето зависи од
нивната физичка активност и е тесно поврзан со здравјето. Идејата за овој
проект е одамна, но можеби сега е вистинското време да се реализира.
Целта на овој проект е да се подигне свеста кај младите за најважната
работа, а тоа е здравјето. и неговото значење. Да се отвори дебата за појава
на болести кои ги напаѓаат особено младите луѓе и претставуваат закана за
целото младо население. Да се најде одговорот на прашањата зошто
младите немаат доволно време за себе и за своето здравје и развој. Со оваа
дебата сакаме да ја подигнеме свеста кај младите и да ги стимулираме
подобро да се грижат за своето здравје.

17.480 €

Главните цели на проектот се:
• Да се разјаснат предизвиците на Европскиот солидарен корпус меѓу ЕУ и
земјите кандидати во врска со содржината и методологијата, неформалниот
и неформалниот процес на учење, интеркултурното учење и влијанието врз
локалната заедница.
• Да се подигне свеста за клучните компетенции и да се развијат различни
методи за нивно практикување во рамките на проектите на ЕСС.
• Да се доживее да биде во позиција на волонтери и да се подигне свеста за
личниот, социјалниот и професионалниот развој за време на активностите
на ЕСС.
• Да се изврши меѓукултурна размена на уметност, култура, традиција и

ЕСК - Европски солидарен корпус - ЕСС 11 - волонтерски проекти
2020-2MK01ESC11077970

Европски
вредности
наспроти
европско
државјанство
2.0

Здружение за
зголемување на
економскиот и
културниот развој
„Соработка“
Битола

/
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обичаи меѓу земјите.
• Да се подигне свеста за здрав начин на живот преку активности на
отворено.
• Да се оствари соработка на ниво на образование помеѓу универзитетите во
истите студии на млади луѓе.
• Да се подигнат вредностите на ЕУ на општините и нејзините граѓани.
KA201 Стратешки партнерства - училишно образование
2020-1MK01KA201077849

ПОДДРШКА
на науката низ
СТЕМ
образованието

Универзитет на
Југоисточна
Европа – Тетово
(South East
European
University) Tetovo

Linnaeus
University –
Sweden
SOUG Kiril
Pejcinovik – North
Macedonia
SOU Gimnazija Dr Ibrahim Temo –
North Macedonia
Galatasaray
University Turkey

128.975 €

Овој проект е заедничка соработка помеѓу Универзитетот на Југоисточна
Европа во Северна Македонија, Универзитетот Лине во Шведска,
Универзитетот Галатасарај во Турција и две средни училишта во Северна
Македонија. Целта на проектот е промовирање и подобрување на нивото на
СТЕМ образование во Северна Македонија преку нови методологии. Некои
од активностите што ги планира овој проект се следниве:
1. Основање на првата творечка лабораторија (Фаблаб) во Северна
Македонија, целосно поддржана од Универзитетот на Југоисточна Европа.
2. Создавање мали СТЕМ пакети што ќе бидат дистрибуирани до средните
училишта во Северна Македонија.
3. Креирање на модуларна програма за обука за СТЕМ едукација.
4. Објавување на прирачник што ќе се користи за идна обука на учениците
во СТЕМ образованието.
ФОСТЕМ има за цел решавање на голем недостаток во основните и
средните училишта во Северна Македонија: да ги инспирира и охрабри
учениците да учат области поврзани со СТЕМ. За оваа цел, проектот има за
цел да го олесни учењето на овие курсеви преку бројни експерименти со
опипливи резултати во форма на роботика, 3Д печатење, мехатроника,
хемиски и физички експерименти; сите потпомогнати од микрокомпјутерски платформи.

2020-1MK01KA201077898

Воспоставува
ње на систем
за рано
следење на
напуштање на
училиштата за
ученици Роми
во основните
училишта

Здружение на
Роми Авена

OU Malina
Popivanova Kocani
– North Macedonia
Altenative
Innovative
Development Civil
Non-Profit Society
– Greece
European
Multicultural
Association –
Bulgaria
7OU"Panayot
Hitov"– Bulgaria
1o dimotiko
sxoleio Tirnavou –
Greece

90.474 €

Главната цел на проектот е имплементација на нов стратешки пристап
преку развој на Систем за рано следење на напуштање на училиштата
(ESLMS), кој ќе се користи како систем на одговор за можни случаи на
ESL. ESLMS со вклучена софтверска апликација, прилагодлива за секоја
ситуација и образовна институција, ќе се користи како систем за рано
предупредување за можни случаи на ESL. Софтверскиот дел на ESLMS ќе
им овозможи на наставниците / откако ќе ги препознаат првите знаци на
можни случаи на ESL / во релативно краток временски период, со употреба
на софтверска апликација, да добијат збир на предложени активности за тоа
како да реагираат (или упатства) на што треба да обрнат внимание).
Со цел да се постигнат најдобри можни резултати од реализацијата на
проектот, ПП утврдија дека е потребно да имаат комбинација од следниве
активности: 4 состаноци за транснационални партнери во проектот, 3
краткорочни обуки за заеднички персонал, развој на 3 интелектуални
резултати и организација на трите настани за национално ширење
(мултипликатор).
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2020-1MK01KA201077901

Центар за
размена на
училишни
интеграции+

Здружение на
граѓани Европско
Граѓанство Акција Битола

Centre for
Educational
Integration of
Children and
Students from
Ethnic Minorities –
Bulgaria
CEIP SAN
CARLOS - Spain

43.500 €

Проектот има за цел да се справи со почетокот на напуштањето на
училиштето со создавање на меѓусекторска мрежа за споделување и
пренесување на добри практики. Главниот фокус е ставен на спречување на
рано напуштање на училиште (ЕСЛ) на ученици од ранливи групи.
Партнерството обединува играчи од различен тип, граѓанска организација
со нови мрежни решенија, национално јавно тело одговорно за едукативна
интеграција на деца од малцинства и центар за обука со повеќе од пет
децении искуство во обука до целните групи на ранливи ученици и
мигранти од различни социоекономски средини.

2020-1MK01KA201077801

Едукација на
медиумската
писменост во
дигиталното
опкружување 2

Вредност на
европското
знаење

Centre for
Educational
Integration of
Children and
Students from
Ethnic Minorities –
Bulgaria
Utena A.Sapoka
gymnasium Lithuania

46.898 €

Општа цел:
Придонес кон подобрување и унапредување на медиумската писменост во
формалното образование, алатка за развој на личните компетенции на
наставниците и учениците за препознавање на различните мислења, преку
создавање мерливи индикатори за нивоата на медиумска писменост и
стимулирање на култура на критичко размислување и демократски
вредности.
Специфична цел:
Подобрување на капацитетот на партнерските институции преку едукација
на наставници, педагози, социолози и ученици за подобрување на нивото на
медиумска писменост, како и негување на култура на критичко
размислување за штетното влијание на медиумската манипулација врз
младите, плурализмот и демократијата.

KA229 Стратешки партнерства - училишно образование
2020-1MK01KA229077852

ВКЛУЧИ МЕ
ВО

ОУ „ДЕБРЦА“
Општина Дебрца

39°Circolo
Didattico G.
Leopardi – Italy
CSEI TARGU JIU
– Romania
Mihriban Emin
Günel Ortaokulu Turkey

117.484 €

Нашата главна цел е да ги зајакнеме вештините на хендикепираните и СЕН
учениците важни за нивниот секојдневен живот и наставната програма. Да
ги вклучи во училишни и часовни активности со помош на наставници.
„ВКЛУЧИ МЕ ВО“ ќе биде мост меѓу земјите со различно потекло (во
смисла на економија, култура, религија, образовен систем) и размена на
искуства, начин на живот и начинот на кој лицата со попреченост се
интегрираат во нивните општества .
Континуирано, проектот ќе обезбедува подобра интеракција помеѓу сите
ученици, ќе поттикнува тимска работа помеѓу децата со посебни потреби и
деца со инвалидитет, ќе поттикнува настава и учење помеѓу врсници.
Наставниците ќе применат нови наставни стратегии, методи и техники.
Планираме да го постигнеме ова преку организирање активности кои ги
подобруваат животните вештини за подобро управување со секојдневниот
живот. Целите на проектот ќе бидат постигнати со организирање
работилници со деца со попреченост и неинвалидност каде што ќе бидат
обучени да користат дигитални алатки за полесно наклонување на
училиште, зајакнување на животните вештини и зголемување на нивната
самодоверба и зголемување на чувството на важност преку организирање
спортски активности.
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2020-1MK01KA229077823

Образование
до акција: Веб
на животот

ООУ „Мирче
Ацев“ – Скопје

Scoala Gimnaziala
Romanu Braila –
Romania
OS Podgrad –
Slovenia
Collège Eléonore
de Provence Monségur 33580 –
France
Základní škola,
Velehrad, okres
Uherské Hradiště –
Czech Republic

97.094 €

Главната цел на нашиот проект е да ја зголемиме свеста на 250 ученици од
5 земји на ЕУ за улогата на човештвото во заштитата на природната
средина низ проект кој ќе трае 2 години. Преку овој проект, сакаме да ја
подигнеме свеста за еколошките проблеми, да ги зајакнеме учениците со
знаење и вештини да преземат активна улога во заштитата на животната
средина, да ги вклучиме учениците во активности што ја штитат животната
средина и да поттикнеме употреба на ИКТ алатки за размена на
информации за проектот .
Активностите имаат за цел да ги охрабрат и учениците и наставниците да
учествуваат активно во заштитата на животната средина. Учениците ќе
комуницираат со врсници од различни земји на ЕУ што ќе придонесе за
нивно отворање кон нови култури, откривање и разбирање на други начини
на живот, обичаи и традиции. Ние сакаме да ги поврземе нашите ученици
со светот околу нив и да спроведеме серија активности кои ја зголемуваат
свеста за тоа како луѓето влијаат на животната средина, нудејќи практично
искуство за тоа како да се грижат, да ја подобрат и одржат околината.

2020-1MK01KA229077847

РАКА ПОД
РАКА ЗА
КЛИМАТА

ОУ „Петар Поп
Арсов” – Карпош
Скопје

Salihli Bilim ve
Sanat Merkezi –
Turkey
Jumpravas
pamatskola –
Latvia
Scuola media "t.
Tasso" – Italy
Szkola
Podstawowa Nr 25
im. Prymasa
Tysiaclecia w
Rzeszowie Poland

125.460 €

2020-1MK01KA229077770

Да ги
размениме
нашите
култури преку
веб2 алатки

СУГС Гимназија
"Орце Николов" Скопје

Cemile Yesil
Anadolu Lisesi –
Turkey
ITHS Information
Tehnology High
School – Serbia

125.340 €

Со проектот:
Развивање на процес на учење на обрасците на однесување кои се грижат за
заштита на животната средина за создавање индивидуи од новата
генерација чувствителни на еколошки проблеми.
Да придонесе за подигање на свеста во општеството поврзано со
климатските промени.
Таа е насочена кон зголемување на компетентноста на учениците и
зајакнување на европската димензија на учесничките училишта со
активностите што треба да се спроведат.
Нашите цели на проектот:
Подигнување на свеста за климатските промени најмалку 10 проценти.
Соработка со европски училишта со мултикултурен и повеќејазичен тим на
проекти.
Развивање на вештини за соработка.
Намалување на емисијата на јаглерод диоксид во нашиот секојдневен
живот.
Производство на алтернативи на фосилни горива.
Промовирање на комуникација и споделување на култури.
Промовирање на употреба на технологијата.
Подигање на свеста за повеќе искористување на обновливите извори на
енергија.
Спречување на исцрпување на ресурсите и намалување на отпадот со
рециклирање.
„Да ги размениме нашите култури преку веб2 алатки“ е двегодишен проект
кој има за цел да ги користи овие алатки за активности за размена на
културни верувања и традиции на земјите учеснички. Освен класичните
методи, со преземање на употребата на технологијата во друга димензија,
интеграција на интерактивна комуникација, јазични вештини, иновативни
методи во средини за учење и настава, како и културна размена на патот на
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Liceo Scientifico
Statale Benedetto
Croce – Italy
4th GEL Herakliou
– Greece
Instituto Enseñanza
Secundaria Europa
- Spain
KA202 Стратешки партнерства – Стручно Образование и Обука (VET)
2020-1MK01KA202077855

Изберете
сирење резултат

2020-1MK01KA202077874

Бура од
иновации претприемачки
предизвици

2020-1MK01KA202-

Унапредување
на машинското
учење во

Gastronomy Club
of Epirus – Greece
Srednja
gospodarska škola
Križevci – Croatia
SUGS Brakja
Miladinovci Skopje
– North Macedonia
DOO Veterinarna
stanica ZDRAVJE
Delcevo – North
Macedonia

125.068 €

Вредност на
европското
знаење

Verein Initiative
Fur Teaching
Entrepreneurship Unternehmerische
Haltungen
Wecken, Fordern,
Starken – Austria
WSEI - Poland

62.235 €

Универзитет
„Свети Кирил и
Методиј“ - Скопје

Elektrotehnička
škola "Mihajlo
Pupin" – Serbia

137.246 €

СОЗШУ ”Ѓорче
Петров”,
Кавадарци

европеизација и интернационализација. Република Северна Македонија,
Шпанија, Италија, Турција, Србија и Грција се земјите што ќе учествуваат
во нашиот проект. Бидејќи овие земји имаат мултикултурни структури меѓу
себе, тие се најпогодни земји учеснички за да бидат дел од културната
размена, што е една од најважните цели на проектот.

СОЗШУ „Ѓoрче Петров“ во согласност со стратешките документи на
училиштето сака да воведе нова наставна програма и образовни програми,
т.е. нови профили и занимања за да ги задоволи потребите на локалните
бизниси и да ја зголеми привлечноста на стручното образование. Во
следните две години фокусот ќе биде насочен кон развој на наставни
програми и едукативни програми за правење сирење, како и соодветна
обука за правење сирење.
Проектот има за цел да поттикне производство на сирење од мал обем
преку обезбедување обуки и активности за развој на производи.
Постигнувајќи ја горенаведената цел, потребно е да се постигнат следниве
специфични цели:
1. Да се подобри здравјето на животните и квалитетот и обемот на сточна
храна.
2. Да се подобри хигиената и квалитетот на млекото.
3. Да се промовираат иновациите и претприемништвото во правењето
сирење.
4. Да се демонстрира како сирењето може да се дефинира како туристички
производ и како да се започне туризам со сирење.
Земајќи ги предвид анализите и заклучоците од претходните набудувања и
истражувања, партнерските организации развија кохерентен модел на
интервенција за зајакнување на профилот на економистите и економијата
во Северна Македонија, Австрија и Полска, за поддршка на младите во
развивање на креативен дух и вештини и експертиза. компетенции кои ќе
придонесат за намалување на нивната инфериорност на пазарот на трудот.
Во таа смисла, целокупната цел на Бурата на иновации - Претприемачки
предизвици - Проектот EntreSTROM е да придонесе за развој на иновации и
деловни модели преку размена и примена на современи професионални
вештини и компетенции во согласност со новите побарувања на пазарот
насочени кон зголемување на вработеноста . на младите во Европа. Од
своја страна, специфичната цел е да се развијат професионални
компетенции за маркетинг и финансии преку поттикнување на иницијатива
за претприемништво кај студентите за создавање иновативни добра и
услуги.
Целта на проектот VALENCE е да ги подобри можностите на студентите и
да ги обликува да бидат идни лидери на пазарот на вработување во ML
индустријата. За да се постигне оваа цел, проектот ја користи експертизата
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077928

стручното
образование

2020-1MK01KA202077920

Создавање
VET деловни
партнерства за
WBL

Фондација
„Никола Кљусев“

2020-1MK01KA203077932

Мастер курс
по родово
одговорно
буџетирање

Универзитет на
Југоисточна
Европа – Тетово
(South East
European
University) Tetovo

SOLSKI CENTER
KRANJ – Slovenia
JSI– Slovenia
SOSU "Ilinden"
North Macedonia

"Horizont
ProConsult"
EOOD – Bulgaria
IED – Greece
Osmaniye Il Milli
Egitim Mudurlugu
– Turkey
Wisamar
Bildungsgesellscha
ft Gemeinnutzige
GMBH – Germany
Dutch Foundation
of Innovation
Welfare Netherlands
KA203 Стратешки партнерства - високо образование
Novi Sad School of
Business – Serbia
CRPM – North
Macedonia
Gender Knowledge
Hub - Kuća rodnih
znanja i politika –
Serbia
Förderinnen der

70.640 €

151.195 €

на партнерите во високото образование и искуството за обука од страна на
партнерите за стручно образование кон унапредување на пенетрацијата и
опфатот на машинското учење во училницата, насочувајќи ги и учениците
од средните училишта и возрасните кои сакаат напредување или промена
во кариерата. Во основата на проектот е дизајнирање, развој и
распоредување на онлајн платформа за образование за машинско учење и
усогласена со образовните потреби на целните групи. Платформата ќе се
заснова на слободен софтвер во согласност со тековните главни европски
политики за отворена иновација, отворена наука и отворена кон светот.
Платформата ќе биде:
1. богата со тоа што ќе опфати различни аспекти на МL, вклучувајќи дата
мајнинг, обработка на сигнал и препознавање и вештачка интелигенција во
роботиката,
2. прилагодлива по тоа што ќе им овозможи на наставниците да го постават
нивото на вклученост на учениците, на пр. користење графички блокчеин за
помлади, и пишување код за постари лица,
3. соработка по тоа што ќе се гради околу тимската соработка и во рамките
на институциите за образовни партнери и
4. може да се прошири со тоа што е слободен софтвер, заедницата ќе може
да го подобрува и одржува понатаму.
Целта на проектот „Креирање на VET деловни партнерства за WBL“ е да се
развијат партнерства меѓу организациите учеснички во проектот,
училиштата и компаниите во нивните земји со цел да се воспостави
соработка меѓу нив и да се подготват и испратат студенти за стручно
стручно образование за практични пласмани во компании каде што би
можеле да имаат учење базирано на работа. Проектот е дизајниран да
воспостави врска помеѓу училиштата и компаниите за стручно образование
и обука со цел подобро да ги подготви студентите за стручно образование и
обука за реалниот пазар на работа, како и да му помогне на реалниот пазар
на работа да ги најде најдобрите идни вработени. Германија и Холандија,
двајца партнери во овој проект, се експерти во овој проект.

Главната цел на проектот е промовирање на концептот на родово одговорно
буџетирање преку воспоставување мастер курс по GRB.
Специфични цели на проектот се:
- Градење на капацитети на персоналот со методологија на GRB,
- Колаборативен дизајн и развој на наставни програми во GRB,
- Тестирање на развиените наставни програми преку иновативни и
партиципативни пристапи кон наставата.
Колаборативните и иновативни наставни програми ќе бидат од голема
корист за студентите и наставниот кадар како главни целни групи во
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Plattform
20000frauen Austria

2020-1MK01KA203077824

Стратешко
партнерство за
трансдисципли
нарни
балкански
студии:
геофилозофија
на Балканот

Универзитет
„ФОН” (AUE FON University)

UNIVERZITET
SINGIDUNUM –
Serbia
Panteion
University of
Social And
Political Sciences –
Greece
UNO – Italy
UNIVR – Italy

297.342 €

проектот и целокупното високо образование.
Нашата директна целна група се студенти на додипломски студии, државни
службеници, советници и претставници на локалната самоуправа.
Нашата индиректна група е персонал од ВО и невладините организации кои
се заинтересирани за темата GRB.
Целта на Трансдисциплинарни Балкански студии: Геофилозофија на
Балканот (ГЕОБАЛКАНС) е да ги модернизира образовните пристапи за
клучните прашања поврзани со (само) разбирањето на регионот за да се
соочат со сегашните и идните предизвици на помирувањето и
европеизацијата. Во светло на зголемените и обновувачки нелиберални
тенденции што ги спречуваат неговите европски перспективи, проектот
започнува од претпоставката дека студиите по социјални науки и
хуманистички науки на Балканот се претежно национално пристрасни,
немаат меѓурегионална и трансдисциплинарна димензија. Оваа
пристрасност, особено, критично ги нарушува процесите на помирување и
демократизација на регионот.

KA204 Стратешки партнерства - Образование за возрасни
2020-1MK01KA204077788

Онлајн
курсови за
дислексија

Здружение за
дислексија
"АЈНШТАЈН" Скопје

Galileo Progetti
Nonprofit Kft. –
Hungary
Fondazione Centro
Studi Villa
Montesca – Italy
Latvian Dyslexia
Association –
Latvia

126.676 €

2020-1MK01KA204077862

Зајакнување на
писменоста и
нумеричките
вештини кај
Ромите

Здружение на
граѓани за
поддршка на
маргинализирани
групи РОМСКИ
РЕСУРСЕН
ЦЕНТАР
СКОПЈЕ

Center for
Interethnic
Dialogue and
Tolerance –
Bulgaria
SYMPLEXIS –
Greece
BKC - Germany

111.264 €

2020-1MK01KA204-

Флексибилна
платформа за
барање работа

Вредност на
европското
знаење

Verein Initiative
Fur Teaching
Entrepreneurship -

39.180 €

Главната цел на проектот DYSCOURSE е создавање на онлајн платформа
која ќе содржи курсеви и разни стратегии и методи за работа на дислексија.
Овие инструменти ќе бидат развиени во рамките на овој проект во форма
на интелектуални резултати од млади возрасни лица (студенти од областа
на Специјалното образование и рехабилитација). Содржината од
платформата ќе биде основа врз која ќе се креира апликација. Преку оваа
апликација, родителите, негувателите, педагозите, дефектолозите, како и
другите ученици (во рамките на курсот за дислексија) можат да го следат
развојот на читањето и последователното пишување на секое дете. Овие
промени во практиката еминентно ќе доведат до промена во теоријата.
Оттука, овој проект предвидува надградба на универзитетските наставни
програми во областа на специфични тешкотии во учењето (дислексија).
Проектот Рома плус има за цел развој на ново просперитетно искуство за
учење меѓу врсници за возрасни (ниско-писмени) Роми, зголемување на
привлечноста на обуката и намалување на стапките на напуштање
истовремено зајакнување на вештините и компетенциите на возрасните
обучувачи / наставници за употреба на нови техники за обука на возрасни,
прилагодени на културното потекло на Ромите.
Примарната цел ќе се постигне, преку две дополнителни цели:
1. Развој на ООР за воспитувачи за возрасни кои работат со возрасни Роми
со ниска писменост, за да ги зајакнат нивните релевантни компетенции.
2. Развој на материјал за учење од врсници што ќе биде насочен кон
нискописмени возрасни Роми, создавајќи искуство за учење што ќе ги
зголеми нивните вештини за писменост и бројот и профилот на учесници.
Општа цел на проектот FlexJOB:
Придонесете за развој и примена на современи вештини и компетенции за
подобрување на можностите за вработување и конкурентност на

11

077903

2020-1MK01KA204077757

Unternehmerische
Haltungen
Wecken, Fordern,
Starken – Austria
Probudnik Bulgaria
Брајов
предизвик

Мрежа за
доживотно учење

VIEWS
INTERNATIONA
L – Belgium
ASOCIATIA
BABILON
TRAVEL Romania

65.760 €

невработените во согласност со новите барања на работодавците и пазарот
на трудот воопшто, засновани на концептот за доживотно учење во
европски контекст.
Специфичната цел на проектот FlexJOB:
Подобрување на професионалниот капацитет на партнерските организации,
како и вештините и компетенциите за барање работа на невработени лица
со завршено општо образование, преку размена на добри практики.
Нашата специфична цел е:
- Да се направи поуспешен и ефективен процес на вклучување на
учениците со оштетен вид,
• Да се поттикнат подобрувања и квалитет на квалитетот во образованието,
преку подобрена транснационална соработка помеѓу давателите на
образование и обука и другите засегнати страни.
• Негување на процесите за доживотно учење за наставниците, родителите
и неформалните воспитувачи,
• Негување на еднаквоста во учењето, социјалното и образовното
вклучување,
-Наградување на современи и европски вредности на неформално и
неформално образование.
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