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За Let’s Digital 
 

“Let's Digital - Digital training methods to support migrant women entrepreneurial learning” ” е 
Европски проект кој има за цел да ги опреми професионалците кои работат со жени 
мигранти со дигитални вештини кои ќе го подобрат нивниот капацитет да спроведуваат 
обуки и други сродни услуги преку ИКТ алатки. 

Let’s Digital е наменет за социјални работници и обучувачи кои работат со жени мигранти.  

Проектот почна во Јуни 2021 и ќе заврши во Мај 2023. 

Let’s Digital е финансиран од Еразмус+ повик 2020 година, КА2 - Соработка за иновации и 
размена на добри практики - Партнерства за подготвеност за дигитално образование. 
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Зошто Let’s Digital 
 

 
Проектот Let's Digital project почна за време на Ковид-19 пандемијата кога повеќето 
активности, вклучувајќи обуки, престанаа да се спроведуваат во живо и се префрлија на 
онлајн режим. Употребата на ИКТ од обучувачите како и од корицниците стана клучна. 

Меѓутоа, во овој контекст, се појавија два проблеми. Од една страна, едукаторите и 
обучувачите не беа подготвени да се префрлат на методи за учење од далечина и од дома, и 
од друга страна, жените мигранти, една од групите кои доживеаа најмногу тешкотии од оваа 
транзиција, чии можности да учествуваат на обуки и патеки за инклузија уште повеќе се 
намалија.  
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ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ 

                   

 

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ 

Let's Digital тимот се 

состана во Скопје за да 

ги испланира 

претстојните активности  

https://www.lets-digital.eu/
https://www.lets-digital.eu/
https://www.lets-digital.eu/index.php/about-the-project/about-the-project-2
https://www.lets-digital.eu/index.php/about-the-project/about-the-project-2
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Транснационален 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

 

Национална Студија 

Ги прикажува главните наоди во врка со 
спремноста на обучувачите и состојбата на 
жените мигранти во земјите-домаќини кои 
учествуваат во проектот.  

Ова е нашиот прв продукт кој е создаден како 
резултат од соработката помеѓу сите партнери 
во проектот. Извештајот се заснова врз 
теоретски и теренски истражувања спроведени 
во сите четири земји кои учествуваат во 
проектот и има за цел да размени податоци и 
да собере информации од организации од 
третиот сектор, официјални статистики и 
внатрешни извори во вклучените организации. 
Извештајот е достапен на англиски, француски, 
шпански, италјански и македонски јазик.  

Според наодите на извештајот, главните 
бариери за жените мигранти се:  

- Посилни семејни ограничувања 

(семејни обврски како грижа за деца) 

- Поницски дигитални вештини  

- Недостаток од професионално 

искуство поради родовиот јаз, ниско 

ниво на образование, или 

дискриминација при вработувањето 

- Полова и расна дискриминација 

- Ниска самодоверба 

Како дел од Транснационалниот извештај, сите 
партнери во проектот спроведоа теоретско и 
теренско истражување во своите земји, кое 
доведе до создавање на националната студија. 

Националните извештаи прикажуваат 
квалитативни и квантитативни податоци 
подеднакво, создавајќи сеопфатна слика  од 
состојбата на работите во врска со мигрантите 
и бегалците во земјата, при што се формира 
едно кохезивно сумирано истражување. 
Истражувањето се заснова врз податоци 
обезбедени од релевантните чинители во 
секоја земја.  

Можете да ги прочитате националните студии 
од Франција, Шпанија, Италија и Северна 
Македонија. 
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Што Let’s Digital има постигнато до сега 

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ 

https://www.lets-digital.eu/
https://www.lets-digital.eu/
https://www.lets-digital.eu/index.php/intellectual-outputs/intellectual-output-1
https://www.lets-digital.eu/index.php/intellectual-outputs/intellectual-output-1
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Водилка за обучувачите 
 

Водилка дизајнирана како образовен ресурс која обезбедува насоки за организација на ефикасна 
обука и обезбедување услуги за поддршка на професионалната интеграција на жените мигранти 
преку учење на претприемништво користејќи дигитални средства. Како резултат на тоа, тој е 
вреден водич за партнерства, агенции, даватели на услуги, креатори на политики и тела за 
дизајнирање програми.  

Четири аспекти се содржани во водилката: Интеркултуралност, Пол, Претприемаштво, Учење од 
далечина. 

                                                        https://www.lets-digital.eu 

  
  

Рамка на компетенции 

 Рамката на компетенции на Let's Digital е развиена за да ги подржи обучувачите кои работат со жени 
мигранти кои сакаат да стекнат дигитални компетенции за да ја поддржат својата претприемачка 
активност. Рамката е разултат на опсежна истражувачка анализа спроведена од партнерите во 
проектот која цели кон откривање на најитните потреби на жените мигранти, но исто така и на 
потребите на обучувачите. Таа ја поставува и дефинира секоја индивидуална компетентност што 
учесниците ја стекнуваат со учество на курсот за обука што ќе го развие Let's Digital. 
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ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ 

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ 
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Што е следно 
 

LET’s DIGITAL  педагошки план за ВЕТ 
обучувачи и за пилот тестирање. 

Ова е патека за обука за унапредување на 
професионалниот развој на ВЕТ обучувачи и 
ментори како примарно средство за 
зајакнување на жените мигранти и 
самовработените работници. Обуката ќе 
предложи иновативна содржина 
прилагодена кон средина за учење на 
даечина и кон жените мигранти. 

 

 

Let's Digital E-Платформа за учење 

Ќе обезбеди моќен сет на алатки насочени 
кон учениците  и средина за соработка при 
учењето за да ги поддржи обучувачите при 
припремата и спроведувањето на обуката, 
информации и совети за жени мигранти и 
подршка во нивните претприемачки напори.   
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ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ 
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