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За Let’s Digital 
  

“Let's Digital - Дигитални методи за обука за 
поддршка на претприемничкото учење на 
жените мигранти“ е европски проект чија цел 
е да им овозможат на професионалците кои 
работат со жените мигранти со дигитални 
вештини за да го подобрат нивниот капацитет 
за спроведување на активности за обука и 
други сродни услуги преку ИКТ алатки. 

Let’s Digital е наменет за социјални 
професионалци и професионалци за обука 
кои работат со жени мигранти. 

Проектот започна во јуни 2021 година и ќе 
заврши во мај 2023 година. 

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 се роди за време на пандемијата „Ковид-19“ кога повеќето 
активности лично, вклучително и обуката, беа прекинати и префрлени на онлајн 
режими. Употребата на ИКТ и од обучувачите и од корисниците стана клучна. 

Меѓутоа, во овој контекст, имаме од една страна едукатори и обучувачи кои не беа 
подготвени да се префрлат на методи за учење на далечина и дома, а од друга страна, 
имаме жени мигранти, една од групите кои доживеаа најголеми потешкотии. Во оваа 
транзиција, чиишто можности за учество во патеките за обука и вклучување 
дополнително се намалија. 
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Што ќе направи Let’s Digital  Што ќе развие Lets’ Digital 

Активности: 

❖ Развој на методолошка рамка која ке 
опфати развој на традиционален водич 
за обучувањи со методолошка и 
андрагошка рамка  
 

❖ Изработка на  Педагошки маршрут  
 

❖ Тестирање на материјалите за обука 
преку пилот обука 
 

❖ Развој на програмата за е-учење и 
мобилна апликација базирана на пилот 
тренингот 

Резултати: 

➢ I-Методолошка рамка за обучуваши која 
вклучува Транснационално упатство со 
методолошка и андрагошка рамка и 
рамка на компетенции 

➢ LET’s DIGITAL педагошки план за 
обучувачи за стручно образование и 
обука и онлајн пилотирање со помош на 
платформата за учење 

➢ Let's Digital платформа за е-учење да 
обезбеди моќен сет на алатки насочени 
кон ученикот и колаборативна средина за 
учење што ќе ги поттикне и наставата и 
учењето 
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Кој е Let’s Digital 
 Партнерства: 

 

Eurocircle association (Франција) 
https://eurocircle.fr/ 

I BOX CREATE (Шпанија) 
https://iboxcreate.es/ 

Center for Knowledge Management (Република Северна Македонија) 
https://knowledge-center.org/ 

PROGESTIÓN (Шпанија) 
https://progestion.org/ 

Programma integra (Италија) 
https://www.programmaintegra.it/ 

Francais pour l'Insertion Sociale et Professionnelle en Europe – FISPE (Франција) 
http://www.fispe.fr/ 
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