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Scientix 4



Scientix 4

Промоција и поддршка на соработката помеѓу СТЕМ 

наставниците, истражувачите во областа на образованието, 

креаторите на политики и други професионалци од областа 

на СТЕМ образованието

Размена на искуства, идеи и добри практики

Професионален развој на наставниците од СТЕМ областите



Scientix 4
SC

IE
N

TI
X

1

2009 – 2012

Портал за да ги 
собира и 
презентира 
проектите и 
резултатите кои се 
однесуваат на 
STEM 
образованието во 
Европа

Интернационализа
ција
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2013 – 1015

Промоција на 
Scientix на 
национално ниво

Национални 
контакт точки 
(NCP), Scientix
амбасадори и 
панелот на Scientix
наставници
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2016 – 2019

Проширување на 
мрежата со 
поголем број на 
Scientix
Амбасадори, 
можности за обука 
на наставници и 
поголем број на 
претставници во 
работната група на  
Министерствата за 
образование
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N
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2020 – 2022

Продлабочување 
на активностите на 
национално ниво

Зајакнување на 
соработката со 
претставниците во 
работната група на  
Министерствата за 
образование

Соработка со 
Националните 
контакт точки



Scientix портал

www.scientix.eu



Scientix

База на 
ресурси

Проекти од 
STEM 

образование

Вебинари

Национални 
и Европски 

работилници

Конференции

Курсеви за 
професионален 

развој



Најнови информации



Најнови информации



Диг-Ед – Национална Контакт Точка за Scientix



Центар за 

иновации и 

дигитална 

едукација 

Диг-Ед
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Зајакнување на вештините и компетенциите 
на наставниците за креирање на иновативни 
средини за учење

Работилници, вебинари, обуки

Зголемување на бројот на дигитални 
образовни ресурси на македонски јазик



Dig-Ed како Scientix 4 NCP

- Дисеминирање на активностите на Scientix на 

национално ниво

- Организирање на активности за професионален развој 

на наставниците во СТЕМ областите 

- Поддржување на училиштата за развој на стратегија за 

добивање на STEM ознака за квалитет



Зошто? Потреба на наставниците за:

- континуиран професионален развој

- дискусија за СТЕМ образованието на национално ниво

- СТЕМ наставни материјали на македонски јазик

- иновативни, приоди, алатки, …



Како? Решение

Споделување на идеи, примери, добри практики, 

научени лекции

Учење едни од други и меѓусебна поддршка

Креирање и споделување на дигитални ресурси

Помош од Scientix Амбасадорите

Огромна благодарност до сите вас за поддршката и заедничкото работење 

во изминатите две години на активностите поврзани со Scientix и 

подобрувањето на квалитетот на СТЕМ образованието на национално ниво



Scientix Амбасадори



Најнови информации



Што? Активности

Работилници

Вебинари

Комуникација

Соработка

Публикации

Примери

Искуства

Идеи

...

Заедница на СТЕМ едукатори кои 

несебично се поддржуваат едни со 

други и која континуирано расте



ДИГ-ЕД како Национална контакт точка



Вебинари – Добри СТЕМ практики од онлајн наставата



Педагошки аспекти на онлајн наставата



Добри СТЕМ практики од онлајн наставата за формативно 

оценување и креирање на дигитални ресурси



Реализирани СТЕМ активности за време на SDC



Придобивки и предизвици при реализацијата на 

онлајн наставата



Добри практики со користење на мобилни 

апликации



Работилници

Педагошки аспекти на онлајн наставата, како да се реализира 

добар онлајн час со помош на технологија

Добри онлајн СТЕМ наставни практики

Дигитални алатки и ресурси



Работилници

Формативно оценување при онлајн наставата

Добри СТЕМ наставни практики со 

акцент на формативно оценување

Дигитални алатки и ресурси



Работилници

Користење на мобилни апликации во СТЕ(А)М наставата

Добри СТЕ(А)М наставни практики со 

користење на мобилни апликации

Мобилни апликации и ресурси



Работилници

СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и 

како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија



Зошто STEM School Label?

Цел:

• Да им се овозможи на училиштата 

европска акредитација. 

• Да се креира онлајн опкружување 

каде наставниците, директорите и 

другите вработени во училиштата ќе 

разговараат за СТЕМ стратегиите 

на ниво на училиште.



Што е STEM School Label?

- Почеток - проект финансиран од 

Erasmus+ програмата

- European Schoolnet со 

организации од Португалија, 

Франција, Србија и Литванија

- Активностите на STEM School 

Label од 2021 продолжуваат во 

рамки на Scientix, финансирани 

од програмата Horizon 2020 на 

Европската Унија. 



СТЕМ училиште

СТЕМ училиште е училиште со јасна СТЕМ 

стратегија, која се карактеризира со 

различни клучни елементи и критериуми



• Персонализација на учењето
• Учење базирано на проекти (PBL)
• Учење базирано на истражување 

(IBSE)

Реализација 
на наставата

• Нагласување на СТЕМ области и 
компетенции

• Интердисциплинарна настава
• Контекстуализација на СТЕМ наставата

Имплементација 
на наставните 
програми

Оценување
• Високо квалификувани 

професионалци
• Постоење на кадар за 

педагошка поддршка
• Професионален развој

Професионализам
Училишно водство 
и култура

• Училишно водство
• Високо ниво на соработка 

помеѓу наставниците
• Инклузивна култура

Соработка

Училишна инфраструктура

• Со професионалци од индустрија
• Со родители/ старатели
• Со други училишта и/ или 

образовни плаатформи
• Со универзитети и/ или 

истражувачки центри
• Со локалната заедница

• Пристап до технологија и ресурси
• Висок квалитет на изработени 

едукативни материјали

• Континуирано оценување
• Индивидуално оценување

Дополнителни информации
https://www.stemschoollabel.eu/home

СТЕМ училиште = Училиште со јасна СТЕМ стратегија

КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И КРИТЕРИУМИ ЗА СТЕМ УЧИЛИШТЕ

https://www.stemschoollabel.eu/home


Работилници

Иднината на СТЕМ образованието на национално ниво: идни чекори



Предизвици со кои се соочува СТЕМ образованието

- СТЕМ не е приоритет на национално ниво

- Недостаток од национална стратегија за развој на СТЕМ образованието и 
стратегија за обезбедување на СТЕМ кадри

- Потребна е популаризација на СТЕМ предметите 

- Недостаток од хоризонтална и вертикална комуникација и соработка помеѓу 
наставниците и помеѓу надлежните институции (МОН, ДПИ, ДИЦ, БРО)

- Недостаток од систем за мониторинг и евалуација

- Недостаток од системска поддршка на добрите иницијативи

- Недостаток од ресурси 

- Недостаток од мотивација кај наставниците

- Недостаток на интердисциплинарност и стекнување трајни и применливи знаења

- Чести промени во СТЕМ образованието

- Политизација на образованието



Научени лекции, идни чекори...



Диг-Ед како Национална Контакт Точка

www.menti.com 
код 3921 7067

Ваши размислувања



Ви благодариме на 
поддршката
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Центар за иновации и дигитална едукација Диг-Ед
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