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РЕЗИМЕ  НА  ИО4
 

РИМСКИ  ПАТИШТА  е  Eвропски  проект  кофинансиран  од
Еразмус  плус  програмата  на  Европската  комиси�а ,  КA 2,
со  цел  разво�  и  валидаци�а  на  иновативни  обуки  за
подобрување  на  дигиталните  компетенции  на
европските  возрасни  лица .  Конзорциумот  РИМСКИ
ПАТИШТА  е  составен  од  8 партнери  од  5 европски  зем�и
(Белги�а ,  Грци�а ,  Итали�а ,  Република  Македони�а  и
Шпани�а) .

Општа  цел  на  проектот  РИМСКИ  ПАТИШТА  е  да  им
понуди  на  младите  прилика  да  ги  откри�ат  и  разберат
потенци�алите  на  Римските  патишта  во  однос  на
вработливоста  и  само-претприемништвото .
Интелектуален  аутпут  4 (ИО4) е  конечната  верзи�а  на
проектот  РИМСКИ  ПАТИШТА ,  базирана  на  активности  за
тестирање  и  вреднување  (Т&В) ;  ги  вклучува  упатствата
за  идна  употреба  на  курсевите  за  обука  создадени  за
претприемништвото  на  римските  рути .
Ово�  документ  е  дел  од  пакетот  Тест  и  валидаци�а  за  ИО4
и  ги  сумира  клучните  наоди  од  пилот  обуките  што  ги
одржаа  партнерите  од  конзорциумот  РИМСКИ  ПАТИШТА .
ИО4 како  дел  од  РИМСКИ  ПАТИШТА  беше  успешно
спроведена  од  проектните  партнери .  Сите  модули  се
тестирани  и  ветените  броеви  во  апликаци�ата  за  оваа
активност  се  надминати .  Севкупниот  впечаток  од  тестот
и  активноста  за  валидаци�а  е  дека  партнерите
произведоа  ресурси  за  учење  со  добар  квалитет ,  
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aинтересни  биде�ќи  го  привлекуваат  вниманието  на
публиката ,  темите  на  курсевите  се  релевантни  во  врска
со  стекнувањето  знаење ,  а  на  учесниците  им  се  допадна
содржината  и  лесната  навигаци�а  низ  платформата
РИМСКИ  ПАТИШТА .  Обезбедените  повратни  информации
од  учесниците  се  вредни  и  високо  ценети  и  ќе  се
користат  како  референца  за  фино  подесување  на
модулите  (курсеви)  РИМСКИ  ПАТИШТА .  Посто�ат  некои
мали  промени  што  треба  да  се  направат  во  активноста
за  финализирање ,  во  согласност  со  повратните
информации  од  пилот  обуките .  Ажурирањето  се  однесува
на  формулаци�а ,  обезбедување  дополнителни  врски  и
адаптаци�а  на  националниот  �азик  доколку  некои
партнери  сметаат  дека  е  потребно  за  употреба  во
нивната  зем�а .
Пилот  и  валидаци�а  беше  многу  корисен  и  ефикасен
начин  за  проектните  партнери  да  доби�ат  повратни
информации  директно  од  целната  група  на  проектот  и
според  наодите  да  ги  прилагодат  или  дотеруваат
креираните  модули .  Ова  ќе  има  позитивно  вли�ание
биде�ќи  произведените  е-матери�али  за  учење  беа
проверени  дали  се  релевантни  за  целната  група ,  лесни
за  употреба ,  разбирливи ,  интересни  за  учениците  и  ќе  �а
зголемат  идната  употреба  на  РИМСКИ  ПАТИШТА .

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its contents reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. 



Врз  основа  на  консолидираните  повратни  информации
за  обуките  за  пилот  од  РИМСКИ  ПАТИШТА ,  Пилот  и
валидаци�а ,  ќе  се  изготват  Насоките  за  идна  обука .  Ово�
документ  ќе  се  однесува  и  на  практични  и  на
организациски  аспекти  и  на  чисто  педагошки  прашања ,
како  што  се  насоки  за  обучувачи ,  структура  и  содржина
на  работилниците ,  симулации ,  итн .  Обезбедените
повратни  информации  од  учесниците  се  вредни  и  високо
ценети  и  ќе  се  користат  како  референца  за  фино
подесување  на  модулите  од  РИМСКИ  ПАТИШТА  и  за
зголемување  на  нивниот  квалитет .
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