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BYOD - Учење
“Учење во било кое време, на било кое место,
со било каков уред”
BYOD (Bring Your Own Device) е европски проект кофинансиран од Европската комисија
во рамките на програмата Erasmus + KA220-SCH, со период на имплементација од две
години (од јануари 2022 до декември 2023 година). Проектот е координиран од
Педагошкиот универзитет во Краков во Полска.
Целта на проектот BYOD е да ги поддржи наставниците и едукаторите со
имплементација и креирање на видеа за учење на платформата BYOD кои ќе бидат
достапни за наставниците и учениците во секое време, на кое било место и преку кој
било уред, применувајќи ја методологијата BYOD. Крајната цел на проектот е да им
понуди можност на учениците да учат користејќи ги нивните е-уреди. Еволуцијата на
образованието од далечина ќе им понуди на учениците можност да учат на кое било
место и во секое време. Идејата зад проектот е да се обезбеди алтернативна средина за
учење преку видео лекции што ја покриваат наставната програма за поддршка на двојни
решенија: (1) решение за дигитално учење и (2) поддршка за класовите со различни
нивоа на знаење по математика, надвор од училницата. Проектот BYOD се фокусира на
учениците кои учат математика во основното образование, особено на 7-8
одделенците.
Планираните главни резултати на проектот се:
•

R1. Европска платформа за видео лекции на која ќе бидат споделени видеа
достапни за наставници и ученици во секое време, на кое било место и преку
кој било уред кој го применува пристапот на BYOD

•

R2. Методологија и спецификации за дизајнирање на видео лекции и комплет
дигитални алатки и насоки за дигитализација на образовната содржина со цел
да се олесни процесот на учење

•

R3. Тренинг обука за поддршка на наставниците и воспитувачите за дигитална
трансформација преку развивање на дигитална подготвеност, издржливост и
капацитет во образованието по математика

Резултатите ќе придонесат за создавање на европска платформа за подучување на
младите ученици преку користење на видеа за учење од 15/30/45 минути.
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Иновативниот пристап на проектот е поделба на содржините од наставната програма
во видеа од 15/30/45 минути, кои во моментов не постојат.
Проектот е координиран од Педагошкиот универзитет во Краков (PL) и конзорциумот
вклучува уште 7 партнери: Училиштето Дукас (GR), AMETA (MK), Кипарско математичко
друштво (CY), 5 OУ Иван Вазов (BG), Skybridge (GR), Универзитет од Пловдив “Пасиј
Хилендарски” (BG), and училиштето I.E.S Arcebispo Xelmirez II (ES).
Повеќе информации за проектот може да се најдат на официјалната страна на
проектот: www.byod-learning.eu. Исто така, може да не контактирате на следните
мејлови: projects@cms.org.cy, info@byod-learning.eu

